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Citibank byla časopisem Global Finance oceněna jako nejlepší
korporátní/institucionální internetová banka v České republice a na Slovensku
PRAHA - Citibank Europe plc v České republice a na Slovensku získala první cenu v kategorii
„Nejlepší korporátní internetová banka“ v prestižní soutěži časopisu Global Finance “World’s Best
Internet Banks 2012”. Prestižní ocenění bylo uděleno Citibank i v dalších šesti zemích regionu
střední a východní Evropy včetně Maďarska, Rumunska, Bulharska, Ukrajiny, Ruska a
Kazachstánu.
Citi je rovněž regionálním vítězem v kategoriích „Nejlepší služby správy investic”, „Nejlepší on-line
správa hotovosti”, „Nejlepší design webových stránek”, „Nejlepší integrovaná stránka korporátní
banky”, „Nejlepší iniciativa informační bezpečnosti” a v podkategorii „Nejlepší sociální sítě”.
„Výsledky soutěže časopisu Global Finance pro rok 2012 přicházejí v době, kdy Citibank slaví
200leté výročí svého založení, a my tak máme příležitost poohlédnout se za našimi úspěchy
v minulosti a zároveň se připravit na roky nadcházející. Ocenění, která Citibank v soutěži získala,
opětovně potvrzují silnou pozici banky v oblasti inovací a motivují nás i nadále se soustředit na
kvalitu služeb poskytovaných našim klientům, stejně jako investovat do nejlepších technologií, jež
usnadní našim klientům život,“ říká Eva Chaloupková, ředitelka vnějších vztahů Citibank v České
republice a na Slovensku.
Vítěze soutěže volila nezávislá porota složená mj. i z editorů časopisu Global Finance a hodnocena
byla kritéria jako strategie k oslovení klientů na internetu, šíře produktového portfolia, úspěšnost
v získávání klientů prostřednictvím nabídek inzerovaných na webových stránkách banky nebo
design webových stránek a jejich funkcionalita.
Kompletní seznam udělených cen a vítězů v jednotlivých regionech je k dispozici na
www.gfmag.com.
###

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
řadu finančních produktů a služeb včetně osobního bankovnictví a úvěrových produktů, firemního
a investičního bankovnictví, obchodování s cennými papíry, transakčních služeb 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/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi.
Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva se sídlem Dublin, North Wall Quay
1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou obchodní
činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese
Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288 a je spřízněnou společností Citigroup, Inc.
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