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Citibank byla opět oceněna jako nejlepší internetová banka
pro spotřebitele i korporace/instituce v České republice
PRAHA – Citibank Europe plc v České republice získala v soutěži časopisu Global Finance
„World’s Best Internet Banks 2013“ první cenu v kategoriích „Nejlepší internetová banka pro
spotřebitele“ a „Nejlepší internetová banka pro korporace/institutce“. Prestižní ocenění v obou
zmíněných kategoriích bylo uděleno Citibank i v dalších zemích po celém světě, včetně regionu
střední a východní Evropy.
Citi je rovněž regionálním vítězem v kategoriích „Nejlepší služby správy investic”, „Nejlepší online správa hotovosti”, „Nejlepší design webových stránek”, „Nejlepší integrovaná stránka
korporátní banky”, „Nejlepší iniciativa informační bezpečnosti” a v podkategorii „Nejlepší
komunikace na sociálních sítích”.
„Citibank v České republice byla vyhlášena časopisem Global Finance jako nejlepší internetová
banka pro spotřebitele i korporace/instituce již podruhé. Toto ocenění opětovně potvrzuje silnou
pozici banky v oblasti inovací a motivuje nás i nadále soustředit se na kvalitu služeb
poskytovaných našim klientům,“ říká Michal Nebeský, generální ředitel Citibank v České
republice.
Vítěze soutěže volila porota složená ze zástupců společnosti Infosys, světového lídra v IT
technologiích, spolu s editory časopisu Global Finance. Hodnocena byla kritéria jako strategie
pro oslovení klientů a poskytování služeb na internetu, šíře produktového portfolia, úspěšnost
v získávání klientů prostřednictvím nabídek inzerovaných na webových stránkách banky nebo
design webových stránek a jejich funkcionalita.
Radek Sedlář, ředitel divize Digital Bank pro středoevropský region, k tomu dodává: „I nadále se
budeme soustředit na kvalitu služeb poskytovaných našim klientům a investovat do neustálého
vylepšování on-line kanálů tak, aby pro klienty bylo pohodlné provádět bankovní operace jak
z domova, tak z práce nebo na cestách.“
Vítězové všech kategorií na lokální i globální úrovni budou slavnostně vyhlášeni v listopadu
letošního roku v New Yorku a prezentováni v prosincovém vydání časopisu Global Finance.
Více informací o časopise a soutěži je k dispozici na www.gfmag.com.

###
Citi
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a podniká ve více než 160 zemích světa. Citi poskytuje fyzickým osobám, firmám, vládám a institucím
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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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