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Češi používají kreditní karty na zahraničních dovolených stále častěji
PRAHA – V období letních prázdnin se výrazně zvyšuje frekvence, s jakou Češi na svých
zahraničních cestách využívají kreditní karty pro platby u obchodníků a výběry hotovosti
z bankomatů. To potvrzují i aktuální data Citibank Europe plc, podle kterých se počet
zahraničních transakcí se Citi kreditními kartami v červenci 2013 téměř zdvojnásobil (nárůst o
90 %) ve srovnání s průměrným počtem transakcí provedených kreditními kartami za jeden
měsíc v první polovině letošního roku. O více než polovinu narostl i celkový objem těchto
transakcí (nárůst o 55 %). Podobný trend byl patrný i v srpnu letošního roku. Podíl Citibank na
zahraničních transakcích realizovaných českými držiteli kreditních karet představuje zhruba
pětinu českého trhu.
Kreditkami v zahraničí platíme častěji, kartu používáme i na úhradu nižších částek
Za oblibou využívání kreditních karet v zahraničí stojí především komfort při placení kreditní
kartou nebo bezkontaktní platební nálepkou a zároveň vyšší bezpečnost, protože na rozdíl od
hotovosti klienti při ztrátě kreditní karty o své peníze nepřijdou. „Ve srovnání s minulými roky je
přes letní měsíce patrný především značný nárůst počtu transakcí uskutečněných kreditními
kartami v zahraničí. Jejich objem už roste pozvolněji. Češi neváhají kreditní kartu využít i pro
úhradu menších částek, včetně plateb v supermarketech, restauracích nebo při vstupu na
prohlídku památek,“ říká Milan Řezníček, manažer kreditních karet Citibank. Průměrná výše
transakce na kreditní kartě Citibank v zahraničí dosahuje 2 136 Kč.
Dlouhé bezúročné období je výhodou
Klienti při využívání kreditních karet profitují z dlouhého bezúročného období, které je u Citi
kreditních karet až 55 dní. To jim umožňuje čerpat od banky peníze v rámci jim stanoveném
kreditním limitu a při včasném splacení celé dlužné částky během bezúročného období i zcela
bez úroků. Citi kreditní karty navíc umožňují využívat atraktivní až 25% slevy poskytovanými
partnery v rámci programu Citi Club z oblasti gastronomie, nakupování, sportu, cestování,
zdraví a péče o tělo. Exkluzivní výhody v řadě hotelů po celém světě pro klienty Citibank přináší
program výhod Hotel Privileges.
„V zahraničí je zcela běžné platit kreditní kartou. Jsou chvíle, kdy se bez ní turisté neobejdou.
Například na mnoha místech při pronájmu automobilu. Kreditní karta vzbuzuje důvěru, protože
znamená, že její držitel je bonitní, bankou prověřený klient,“ dodává Milan Řezníček.

Platit kreditní kartou v zahraničí je vzhledem k lepšímu směnnému kurzu obecně výhodnější,
než si měnit peníze na dovolenou ve směnárně. Zároveň se významně snižuje riziko, že držitel
kreditní karty přijde o své peníze následkem její ztráty nebo odcizení. Kreditní kartu je i ze
zahraničí možné okamžitě zablokovat a zabránit tak jejímu případnému zneužití. V rámci
kreditní karty může být sjednáno také např. volitelné cestovní pojištění. Není tedy nutné se
zabývat sjednáváním jednorázového pojištění před cestou do zahraničí, cestovní pojištění ke
kartě lze sjednat již v rámci žádosti o kreditní kartu.
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