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Citibank získala cenu MasterCard za první multifunkční kreditní kartu Citi
Opuscard
PRAHA – Citibank Europe plc získala cenu společnosti MasterCard® v kategorii Multifunkční
karta roku 2012 (Multifunctional Card 2012) za kreditní kartu Citi Opuscard, kterou uvedla na
podzim loňského roku ve spolupráci s Libereckým krajem.
Citi Opuscard, první multifunkční kreditní karta svého druhu v České republice, v sobě slučuje
výhody kreditní karty Citi Life a regionální multifunkční karty Opuscard, doposud využívané
především ve veřejné dopravě. S jednou kartou tak mohou klienti Citibank cestovat veřejnou
dopravou v Libereckém kraji a zároveň používat Citi Opuscard k běžným platbám v obchodech
v tuzemsku, ale i po celém světě, na internetu nebo k výběrům hotovosti z bankomatu.
„Citibank byla první bankou v České republice, která klientům umožnila využívat zároveň výhod
kreditní karty a multifunkční karty z oblasti veřejné dopravy. Velmi si ocenění společnosti
MasterCard vážíme,“ říká Veronika Špaňárová, ředitelka retailového bankovnictví Citibank.
Kreditní karta Citi Opuscard nabízí svým držitelům možnost rozložení poplatku za roční jízdenku
v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy IDOL v hodnotě minimálně 4 tisíce korun do 12
pravidelných měsíčních splátek, a to zcela bez poplatku a s nulovou roční úrokovou sazbou.
Všichni držitelé kreditní karty Citi Opuscard navíc mohou získat výhody a slevy ve výši až 25 %
na zboží a služby zakoupené u partnerů věrnostního programu Citi Club, přičemž věrnostní
program BENEFIT zůstává pro držitele Opuscard karet nadále v platnosti. Slevy v rámci
programu Citi Club se odečítají přímo z celkové částky, která se platí poskytovateli služby či
prodejci zboží. V rámci věrnostního programu Citi Club spolupracuje Citibank s více než třemi
sty obchodníky a poskytovali služeb. Výhodné slevy tak mohou držitelé kreditní karty Citi
Opuscard získat na více než 900 místech po celé České republice - v mnoha restauracích, u
prodejců nábytku, sportovních potřeb či oblečení známých značek. Stejně tak mohou ušetřit při
návštěvě fitness centra nebo při nákupu dovolené.
Stejně jako všechny ostatní Citi kreditní karty, nabízí i nová kreditní karta Citi Opuscard
bezúročné období až 55 dní nebo možnost zvolit si zdarma svůj vlastní PIN. K hlavní kreditní
kartě Citi Opuscard může klient získat až čtyři dodatkové karty zdarma, se kterými lze také
získávat 2% bonus z hodnoty každého nákupu zaplaceného kreditní kartou a využívat slev
v rámci programu Citi Club.
Více informací o kreditní kartě Citi Opuscard je k dispozici na adrese www.citikarta.cz, na
zákaznické lince CitiPhone 800 088 088 nebo v Klientském centru Opuscard v Liberci.

###
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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