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Citibank má novou ředitelku retailového bankovnictví
PRAHA – Novou ředitelkou retailového bankovnictví v Citibank Česká republika byla
k 1. březnu 2012 jmenována Veronika Špaňárová. V rámci své nové funkce bude
zodpovědná za další posilování pozice Citibank na českém retailovém trhu.
„V segmentu kreditních karet zaujímá Citibank v posledních letech vedoucí pozici,
kterou se jí daří upevňovat neustálými inovacemi a výhodnými nabídkami pro své
klienty. Ambicí Citibank je dále upevňovat svoji pozici také v oblasti wealth
managementu a retailového bankovnictví,“ říká Bhaskar Katta, Consumer Bank Head
Citibank Česká republika a dodává: „Veronika je zkušená manažerka, která v Citibank
působí již mnoho let. Pevně věřím, že v rámci nové pozice své bohaté znalosti a
zkušenosti úspěšně využije.“
Veronika Špaňárová pracuje v Citibank již více než 15 let a své bohaté manažerské
zkušenosti získala jak v České republice, tak v zahraničí. Na začátku své kariéry u
společnosti působila v rámci korporátního bankovnictví v České republice a pět let byla
také součástí týmu Citibank v brazilském Sao Paulo, kde žila i se svoji rodinou. Po
svém návratu do pražské pobočky na konci roku 2010 působila v retailovém
bankovnictví, kde měla na starost oblast osobního bankovnictví pro zaměstnance
firemních partnerů Citibank.
Veronika Špaňárová vystudovala ekonomii na Fakultě Sociálních věd Univerzity Karlovy
v Praze.
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