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Citibank svým klientům ušetřila loni více než 100 miliónů korun
PRAHA – Klienti Citibank Europe plc v České republice ušetřili v loňském roce při
nákupech se Citi kreditními kartami celkem částku převyšující sto milionů korun. Úspory
získali ve formě nejrůznějších slev a odměn za nákupy, které zaplatili některou ze Citi
kreditních karet. V nabídce české Citibank je v současnosti osm typů kreditních karet
nabízejících nejrůznější druhy benefitů.
„Usilujeme o to, abychom klientům pravidelně přinášeli inovované služby, které reagují
na jejich potřeby a požadavky. Právě benefity a slevy jsou mezi držiteli Citi kreditních
karet velmi oblíbené a ušetřená částka přes 100 miliónů korun jen potvrzuje, jak silná je
nabídka odměn a výhod pro držitele našich kreditních karet. Klienti získávají se Citi
kreditními kartami nejen bonusy za své nákupy, ale v rámci programu Citi Club mohou
využít až 25% slev u více než 230 obchodníků a poskytovatelů služeb,“ říká George
Denisenko, ředitel divize spotřebitelských úvěrových produktů Citibank v České
republice a dodává: „Již brzy počet obchodních míst v České republice, kde lze získat
v rámci programu Citi Club slevy a výhody, dosáhne jednoho tisíce.“
“Tento výsledek odráží závazek Citibank poskytovat svým klientům produkty a služby
s přidanou hodnotou. Jsme potěšeni, že tohoto významného milníku jsme dosáhli právě
v roce, kdy Citibank slaví 200leté výročí,“ dodává Bhaskar Katta, Consumer Bank Head
v Citibank.
Bonusy a slevy získávají klienti s kreditní kartou Citi Life, Citi Shopping, O2 Citi a Shell
MasterCard. Držitelé kreditních karet Citi ČSA MasterCard World získali za své nákupy
v roce 2011 více než 100 miliónů mílí. Většina nových Citi kreditních karet je již od
loňského roku vydávána s bezkontaktní technologií, díky které držitelé těchto kreditních
karet navíc ušetří i svůj čas při placení u všech obchodníků, jež mají k dispozici
bezkontaktní terminály. Navíc si klienti Citibank mohou k jejich kreditní kartě požádat i o
bezkontaktní nálepku.
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Citi
Citi, přední globální společnost poskytující finanční služby, spravuje přibližně 200 milionů klientských účtů
a podniká ve více než 160 zemích světa. Citi poskytuje fyzickým osobám, firmám, vládám a institucím
širokou nabídku finančních produktů a služeb včetně osobního bankovnictví a úvěrových produktů,
firemního a investičního bankovnictví, obchodování s cennými papíry a wealth managementu.
Pro více informací navštivte www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog:
http://new.citi.com | Facebook: www.facebook.com/ | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi.
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