Citibank Europe plc,
organizační složka
4. září 2012
Nová služba Citibank usnadní klientům správu bankovních účtů v zahraničí
PRAHA – Citibank Europe plc představila novou službu Citi Global Banking, která
spolupracuje s širokou mezinárodní sítí poboček Citibank a usnadňuje klientům
využívání bankovních služeb v České republice i v zahraničí.
Nová služba Citi Global Banking klientům umožní zdarma vyřídit potřebné formality pro
založení účtu u Citibank v zahraničí ještě předtím, než vycestují ze své země. Cizinci
plánující žít v České republice mají naopak možnost otevřít si svůj nový běžný účet
ještě před příjezdem do České republiky. Klienti Citigold mohou navíc při splnění
podmínek pro zařazení do Citigold portfolia v domovské zemi využívat Citigold účet a
související služby také v zahraničí.
„Věříme, že Citi Global Banking ocení všichni klienti Citibank, jež pravidelně soukromě
nebo pracovně cestují do zahraničí, stejně jako cizinci žijící dlouhodobě v České
republice,” říká Veronika Špaňárová, ředitelka retailového bankovnictví Citibank Europe
plc v České republice a dodává: „Uvedení služby Citi Global Banking je zcela v souladu
s naší dlouhodobou strategií v oblasti péče o zákazníky, kterým chceme nabízet kvalitní
služby.“
Citi Global Banking umožňuje založení i správu běžného účtu vedeného u Citibank
v kterékoliv z 30 zemí, kde banka službu nabízí, a to zdarma prostřednictvím globálních
servisních center.
Prohlédněte si naše nové webové stránky na www.citibank.cz
###

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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