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Klienti Citibank získali loni za své nákupy 200 miliónů mil
PRAHA – Citibank Europe plc připsala v loňském roce držitelům Citi ČSA kreditní karty 200
miliónů mil v rámci věrnostního programu OK Plus Českých aerolinií. Za tyto míle by si klienti
Citibank mohli pořídit například 5 tisíc letenek do Abú Dhabí nebo 10 tisíc letenek po Evropě.
V rámci speciální kampaně získají noví držitelé Citi ČSA kreditní karty od dubna do června 2013
slevu ve výši 50 % na poplatek za její vedení v prvním roce.
„Za každých 100 Kč zaplacených kreditní kartou Citi ČSA získají její držitelé 4 míle, které se
započítávají do nároku klienta na získání Stříbrné, Zlaté nebo Platinové karty OK Plus, a to až
do výše 15 000 mil za kalendářní rok,“ popisuje fungování karty Veronika Špaňárová, ředitelka
retailového bankovnictví Citibank a dodává: „Tato kreditní karta se od svého uvedení v roce
2006 těší stále velké oblibě mezi klienty, kteří často cestují letadlem, ať již soukromě nebo
služebně.“
Citi ČSA kreditní karta přináší klientům několik možností, jak míle v rámci programu OK Plus
sbírat. Za první platbu hlavní kartou získají její držitelé vstupní bonus 10 000 mil. V rámci právě
probíhající akce je stejné množství mil připsáno také za prvních 5 000 Kč zaplacených touto
kreditní kartou, přičemž standardně je to za prvních 15 tisíc Kč zaplacených touto kartou. Pokud
činil průměrný měsíční obrat na kreditní kartě alespoň 15 000 Kč, získají navíc držitelé této karty
výroční bonus 5 000 mil.
„Od zahájení spolupráce se Citibank v oblasti cobrandových kreditních karet připsaly České
aerolinie držitelům kreditní karty Citi ČSA v souhrnu již na půl miliardy mil na jejich účty ve
věrnostním programu OK Plus, čímž se tento projekt zařadil mezi nejúspěšnější v historii OK
Plus,“ doplňuje Jiří Marek, viceprezident Českých aerolinií pro Obchod a marketing a dodává:
„Vzájemná zkušenost a důvěra obou společností umožnila prohloubit dosavadní spolupráci,
díky které České aerolinie začaly využívat celou řadu specifických služeb Citibank, jako např.
treasury operace nebo daňové úhrady v kazašských tenge pro potřeby obchodního zastoupení
společnosti v Almaty a další úkony.“
Roční poplatek za vedení kreditní karty Citi ČSA je 2 500 Kč, avšak jak doplňuje Milan
Řezníček, produktový manažer kreditních karet Citibank: „V následujících třech měsících, tj. od
dubna do června, získají všichni noví držitelé této kreditní karty speciální 50% slevu na vedení
karty v prvním roce.“

Bezkontaktní kreditní karta Citi ČSA nabízí zdarma možnost sjednání rodinného cestovního
pojištění stejně jako asistenční služby zahrnující bezplatné rezervace, doručovací služby či
telefonické a právní poradenství. Klienti, kteří hrají golf, mohou zase využít zdarma možnosti
odbavení jednoho kusu golfového zavazadla na linkách operovaných Českými aeroliniemi. Ke
všem nově vydávaným kreditním kartám Citi ČSA je automaticky a zdarma vydávána
bezkontaktní platební nálepka.
Držitelé kreditní karty Citi ČSA 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.
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