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Výhody kreditní karty Citi BILLA využívá již 5 tisíc klientů Citibank
Noví žadatelé získají poukázku na nákup v hodnotě 300 Kč
PRAHA – Citibank Europe plc vydala v březnu 2013
pětitisící kreditní kartu Citi BILLA, jež byla na český
trh
uvedena
koncem září
loňského
roku.
Bezkontaktní cobrandová kreditní karta Citi BILLA
ušetří svým držitelům 3 % z každého nákupu
provedeného v obchodech BILLA v České republice
a 1 % ze všech ostatních nákupů hrazených touto
kartou. Měsíčně tak mohou klienti Citibank ušetřit
při svých nákupech až 500 Kč. Od loňského září
byly držitelům kreditní karty Citi BILLA připsány bonusy v celkové výši téměř 1 milion korun.
„Jsme velmi rádi, že klienti oceňují výhody, které jim tato kreditní karta přináší,“ říká Veronika
Špaňárová, ředitelka retailového bankovnictví Citibank a dodává: „Překročení hranice pěti tisíc
vydaných karet a vyplacené odměny dosahující téměř milionu korun svědčí o opravdovém
zájmu o tento moderní platební nástroj.“
Kreditní kartou Citi BILLA mohou její držitelé platit v jakémkoliv obchodě v celé České republice,
v zahraničí i na internetu. Je-li kreditní karta Citi BILLA použita pro bezhotovostní transakci
alespoň jednou v měsíci, je jejímu držiteli vrácen měsíční poplatek a klient má kreditní kartu
vedenu de facto zdarma, v opačném případě činí měsíční poplatek 50 Kč.
„V rámci speciální kampaně probíhající od dubna do konce června 2013 získají všichni úspěšní
žadatelé o kreditní kartu Citi BILLA poukázku ve výši 300 Kč na nákup v jakékoliv prodejně
BILLA,“ říká Milan Řezníček, produktový manažer kreditních karet Citibank a dodává: „Kreditní
karta Citi BILLA je bezkontaktní, umožní tak rychlejší a pohodlnější nákupy.“
Ke každé nově vydané Citi BILLA kreditní kartě obdrží žadatel spolu s kartou bezplatně i
bezkontaktní platební nálepku, kterou může nalepit třeba na mobilní telefon a platit tak
bezkontaktně ještě rychleji a pohodlněji. Že je bezkontaktní placení stále oblíbenější potvrzuje i

fakt, že polovina plateb Citi BILLA kreditními kartami v prodejnách BILLA je již nyní
bezkontaktních.
Další službou, kterou kreditní karta Citi BILLA nabízí, je nákup zboží a služeb u společnosti ITS
BILLA Travel na splátky. Platbu za služby společnosti ITS BILLA Travel si může držitel kreditní
karty Citi BILLA rozložit v rámci Programu splátek do 3 splátek s nulovou úrokovou sazbou.
Samozřejmostí je také možnost hradit kartou platby SIPO (Soustředěné inkaso plateb
obyvatelstva) a platby za služby společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. inkasem z kreditní
karty Citi BILLA.
Držitelé kreditní karty Citi BILLA mohou využít i všech ostatních výhod Citi kreditních karet,
například bezúročného období až 55 dnů a až 25% slev u partnerů programu Citi Club z oblasti
gastronomie, nakupování, cestování, sportu, zdraví i péče o tělo po celé České republice.

###
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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