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Citibank rozšiřuje portfolio investičních produktů o Bonusový vklad
Nový produkt kombinuje výhody vkladu a investice
a je vhodný pro konzervativní investory
PRAHA – Citibank Europe plc v České republice rozšiřuje své portfolio investičních
produktů a od ledna 2012 nabízí nový produkt s názvem Bonusový vklad. Ten
kombinuje výhody vkladu a investice, přičemž je chráněn zákonným pojištěním vkladů a
má vždy garantovaný minimální výnos. Bonusový vklad je zároveň navázán na vybrané
podkladové aktivum a v závislosti na jeho pohybu může klient kromě minimálního
výnosu dosáhnout i prémie v podobě nadvýnosu.
„Citibank aktuálně nabízí Bonusový vklad vedený v amerických dolarech se splatností
3 měsíce. Přináší zajímavou alternativu k běžnému účtu či terminovanému vkladu na
stejně dlouhou dobu. Klient má možnost prémiového zúročení až 2,4 % p.a., což je při
extrémně nízkých sazbách na amerických dolarech v současnosti pro klienty zajímavá
nabídka,“ říká k novému produktu Jan Michelfeit, Wealth Management Product Head
v Citibank.
Bonusový vklad se stává součástí standardní nabídky investičních produktů Citibank v
České republice, a rozšiřuje tak především investiční možnosti pro nejkonzervativnější
klienty. „Vzhledem k současné nervozitě na trzích je uvedení tohoto produktu jedním z
dalších kroků Citibank na cestě nabídnout svým klientům vhodný krátkodobý produkt s
možností potenciálně dobrého zhodnocení finančních prostředků,“ dodává Bhaskar
Katta, Consumer Bank Head.
Bonusový vklad je na trhu konzervativní investiční možností, která je nabízena s krátkou
splatností od jednoho do šesti měsíců. Podkladovým aktivem Bonusového vklad jsou
především měnové páry, avšak tento vklad je možné navázat např. i na akciové indexy
či komodity.
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