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ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍ ŘEDITELKY | skupina Citfin

Vážení akcionáři, obchodní partneři a kolegové,
do Vašich rukou se dostává další z ucelených zpráv o hospodaření skupiny Citfin.
Rok 2011 s sebou přinesl mnoho nejistot, které jsou přímým
důsledkem dlouhodobě neudržitelných deficitů veřejných
rozpočtů a dluhové krize napříč celou Evropou. Tato nová
krize ve velké míře zasáhla i renomované bankovní domy.
Již dnes je zřejmé, že s jejími následky se Evropa, potažmo
Česká republika a její ekonomika, bude vyrovnávat déle,
než se na první pohled zdálo. A samotný dopad krize pocítíme či již pociťujeme jistě všichni. Nadcházející léta proto
budou charakteristická snahou hledat možné úspory a cesty k novým příležitostem. Pevně věřím, že skupina Citfin
za pomoci rozšiřování svých služeb, Vám, svým klientům, v této Vaší snaze bude stejně dobrým ne-li
lepším finančním partnerem, než tomu bylo doposud.
Přes veškeré negativní ekonomické vlivy byl rok 2011 pro skupinu Citfin rokem úspěšným. Důkazem
tohoto tvrzení je skutečnost, že se nám opět podařilo navýšit všechny důležité, sledované výkonnostní
ukazatele. Došlo k nárůstu celkového objemu klientských směnných obchodů, počtu zprostředkovaných
zahraničních platebních operací, k navýšení počtu našich klientů a v neposlední řadě rovněž k růstu generovaného zisku. Naše finanční výsledky svědčí o dlouhodobé stabilitě, vysoké konkurenceschopnosti
a nákladové střídmosti. Zde chci zejména zdůraznit a upozornit na, ve srovnání s ostatními spořitelními
družstvy působícími na trhu, zcela odlišnou a jedinečnou strategii skupiny Citfin. Naše hlavní těžiště
podnikání je ve sféře devizových obchodů a zahraničního platebního styku pro firmy obchodující se zahraničím. Citfin se vyznačuje mnohaletou stabilitou a zázemím širší finanční skupiny, která mu umožňuje
postupně rozšiřovat nabídku služeb a zároveň řídit efektivně veškerá možná rizika.
Předpokladem pro naplňování naší strategie je zejména správně nastavené a průběžně doplňované
portfolio poskytovaných produktů a služeb. V roce 2011 jsme jej doplnili o unikátní Firemní multiměnový účet EASY, produkt určený firemním klientům aktivně obchodujícím se zahraničím. Na přelomu roku
pak došlo k rozšíření počtu obchodovaných měn z 15 původních na celkových 31. Díku tomuto rozšíření
umožňujeme svým klientům obchodovat napřímo se svými partnery, kteří používají jako svou měnu
hongkongský dolar, jihoafrický rand, singapurský dolar, thajský baht a mnohé další. Takto širokou nabídku poskytuje Citfin jako jediný finanční ústav na českém trhu.
Závěrem bych Vás ráda ubezpečila, že také v následujícím roce budeme věnovat svoji pozornost a energii projektům zaměřeným na další posilování naší specializace a upevňujícím naše postavení na finančním trhu coby jednoho z nejvýznamnějších partnerů - expertů v oblasti směny devizových prostředků
a zajištění zahraničního platebního styku.
Jménem skupiny Citfin Vám všem děkuji za důvěru a podporu, kterou nám projevujete aktivním využíváním našich služeb.

Martina Arnold Rubín
				
CEO
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ZÁKLADNÍ INFORMACE | skupina Citfin

Filozofie skupiny Citfin

Historie skupiny Citfin

Skupina Citfin poskytuje svým klientům, firemní
klientele obchodující se zahraničím, komplexní
finanční produkty a služby. Zástupci společností
Citfin – Finanční trhy, a.s. a Citfin, spořitelní
družstvo se snaží být co nejblíže svým klientům,
komunikovat s nimi a na základě tohoto dialogu
vytvářet produkty skutečně šité na míru jejich
potřebám. Hlavními kvalitami, které naši klienti
oceňují, jsou především nákladová efektivnost,
rychlost provádění operací, vysoká odbornost,
individuální přístup a vstřícnost našich
zaměstnanců. I proto tyto služby pravidelně
využívá již téměř 4 000 klientů.

Skupina Citfin působí na českém trhu od roku
1998. Ještě pod svým původním názvem CITCO Finanční trhy a.s. se rychle vypracovala do pozice
jednoho z nejvýznamnějších nebankovních
obchodníků s devizami. V roce 2010 již pod
novým názvem Citfin začíná poskytovat svým
klientům komplexní finanční služby určené
především společnostem a podnikatelům
obchodujícím se zahraničím. Klíčovými produkty
skupiny Citfin jsou směna, zahraniční platební
styk a unikátní Firemní multiměnový účet EASY.

Významná členství skupiny Citfin

ADET			

Citfin je zakládajícím
členem Asociace pro devizový
trh, profesního sdružení předních
nebankovních obchodníků s devizami
v České republice.

CERTIS		

Citfin je účastníkem
systému mezibankovního platebního
styku ČNB s přiděleným kódem banky
2060.

MasterCard

Citfin je členem
mezinárodní karetní asociace
MasterCard. Přímé členství na úrovni
Principal Membership umožňuje
Citfinu vydávat vlastní platební karty.

SWIFT			

Citfin je členem
celosvětové komunikační sítě
finančních institucí SWIFT. Členství
umožňuje Citfinu provádět všechny
typy mezinárodních platebních
transakcí rychle a efektivně.

04/2011 získání povolení ČNB k činnosti
platební instituce
01/2010 Citfin zahajuje poskytování bankovních
služeb firemním klientům
10/2009 členství v MasterCard, mezinárodní
karetní asociaci
07/2009 získání licence ČNB obchodníka
s cennými papíry
05/2009 registrace ochranné známky Citfin
u Mezinárodního úřadu duševního
vlastnictví v Ženevě
02/2009 účast v CERTIS, systému pro zúčtování
mezibankovního platebního styku ČNB
07/2008 nabytí účasti ve spořitelním družstvu
06/2005 přidružené členství ve SWIFT,
celosvětové komunikační síti
finančních institucí – toto členství
bylo v roce 2009 nahrazeno
plnohodnotným členstvím Citfin,
spořitelního družstva
06/2004 získání devizové licence ČNB
k provádění termínových obchodů
s devizovými hodnotami
04/1998 získání devizové licence ČNB
k provádění obchodů s devizovými
hodnotami
09/1996 založení společnosti CITCO - Finanční
trhy a.s.
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VÝVOJ VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ | skupina Citfin

Objem klientských směnných obchodů v mld. CZK

24,6

2006

25,9

26,0

26,1

2007

2008

2009

31,8

32,7

2010

2011

I v roce 2011 došlo oproti minulému roku k dalšímu nárůstu objemu klientských směnných obchodů.
V uplynulém roce Citfin zprostředkoval pro své klienty devizové směnné obchody v celkovém objemu
32,7 mld. CZK, což v průměru představuje více než 2,725 mld. CZK za měsíc.

Počet zprostředkovaných zahraničních platebních operací
87 123
67 455
36 166

33 970

2006

2007

42 906 45 786

2008

2009

2010

2011

V oblasti zahraničního platebního styku Citfin zrealizoval pro své klienty v uplynulém roce 87 123
platebních operací, což představuje téměř 30% nárůst oproti roku předcházejícímu. I na tomto výsledku
se pozitivně projevilo uvedení nového produktu: Firemního multiměnového účtu EASY.

Počet klientů aktivně využívajících služeb Citfin
3 722
3 056
2 550
1 780

1 836

2006

2007

2 066

2008

2009

2010

2011

V roce 2011 došlo, i za pomoci rozšíření nabízených služeb o Firemní multiměnový účet EASY
a dlouhodobé termínové obchody, k nárůstu klientského portfolia Citfin o 22 % na konečných 3 722
klientů aktivně využívajících naše služby.
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2011 | skupina Citfin

2011

03

Ukončení
pilotního
provozu prodeje nových
bankovních služeb pro
firemní klientelu. Pilotní
provoz pomohl doladit
uživatelskou přívětivost
připravovaných služeb.

09

Vyhlášení Akce
lesy. Zavázali
jsme se, že za každého
klienta, který přestane
v rozhodném období
používat papírové
platební příkazy a začne
využívat naše internetové
bankovnictví, zasadíme
jeden strom. Na podzim
za Vás zasadíme plných
592 stromků. DĚKUJEME.
Společnost Citfin –
Finanční trhy, a. s. oslavila
významné jubileum – 15
let od svého založení.

04

Oficiální uvedení
nového produktu
Firemní multiměnový
účet EASY na trh. Získání
povolení k činnosti
platební instituce od České
národní banky. Získané
povolení je nezbytným
předpokladem pro
zajištění plnohodnotných
služeb, které svým
klientům nabízíme.

10

Ukončení provozu
internetového
komunikačního systému
Netline. Tento systém
byl nahrazen novým
výkonným systémem pro
zpracování platebního
styku BankServisem
postaveným na platformě
moderního internetového
bankovnictví. Touto
novinkou jsme svým
klientům poskytli
bezpečné, kvalitní,
jednoduché a uživatelsky
přívětivé rozhraní pro
komunikaci s naší
společností.

05

Začátek, svým
rozsahem
pro Citfin mimořádné,
marketingové kampaně
realizované nejen v tisku,
ale také na internetu,
na podporu prodeje
produktu Firemní
multiměnový účet EASY.

06

Rozšíření
produktového
portfolia o dlouhodobé
termínové obchody. Nově
lze sjednat termínové
obchody až na období
1 roku.

11

Změna na pozici
CEO Citfin,
spořitelní družstvo.
Odcházejícího Ing. Gabriela
Kovácse nahradila Martina
Arnold Rubín. Ing. Gabriel
Kovács i nadále zůstává
předsedou představenstva
Citfin, spořitelní družstvo.
Skupina Citfin dosáhla
historicky rekordních
výsledků ve všech
hlavních, sledovaných
ukazatelích.

12

Rozšíření
kurzovního lístku
o novou měnu - jihoafrický
rand (ZAR). Počátkem roku
2012 bude následovat
druhá vlna rozšíření, která
s sebou přinese nárůst
počtu obchodovaných
měn až na 31.
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Firemní multiměnový účet EASY
V dubnu 2011, po pečlivých přípravách, uvedla skupina Citfin na trh svůj nový klíčový produkt - Firemní
multiměnový účet EASY. Tento unikátní finanční produkt určený pro společnosti všech velikostí aktivně
obchodujících se zahraničím je důkazem, že i v České republice lze nadstandardní finanční služby
poskytovat na vynikající úrovni a s minimálními poplatky. Již při svém uvedení na trh, umožňoval
Firemní multiměnový účet EASY spravovat pod jedním číslem účtu až 15 různých měn bez rizika
nevyžádané konverze a s možností výhodných směnných kurzů bez limitu pro všechny. Na konci roku
2011 přibyl k původním měnám jihoafrický rand. Druhá vlna rozšíření s sebou přinesla na počátku roku
2012 nárůst počtu obchodovaných a spravovaných měn pod jedním číslem účtu až na 31.
Samotné spuštění prodeje nového produktu bylo doprovázeno rozsáhlou, na poměry skupiny Citfin,
mimořádnou marketingovou kampaní cílenou jak na stávající klienty, tak na klienty potenciální.
Ústředním bodem celé kampaně realizované nejen v tisku, ale také na internetu, byly především kladné
reference našich stávajících klientů formou otevřených výpovědí, kteří si produkt v rámci pilotní fáze
vyzkoušeli a neskrývali svou spokojenost.
Kvalita nového produktu podpořená výše uvedenou kampaní přinesla Citfinu v první vlně prodeje téměř
300 nových klientů. Na konci roku se počet klientů aktivně využívajících Firemní multiměnový účet
EASY zastavil na čísle 410 (11 % z celkového počtu aktivních klientů Citfin). S ohledem na rozšíření počtu
obchodovaných a spravovaných měn očekáváme, že i v roce 2012 potvrdí „EASY“ své klíčové postavení
v našem produktovém portfoliu.

Počet klientů aktivně využívajících služeb Citfin

410

3 722

3 312
K 31. 12. 2011, 8 měsíců od zahájení prodeje, využívalo již 410 našich klientů, téměř 11 % z celkového
počtu 3 722 klientů, Firemní multiměnový účet EASY.
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KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ - Firemní multiměnový účet EASY
V rámci integrované komunikační kampaně věnované novému produktu - Firemnímu multiměnovému
účtu EASY byli osloveni stávající i potenciální klienti prostřednictvím nadlinkové komunikace (tiskové
kampaně ve vybraných především ekonomických titulech) a podlinkové komunikace (nových komunikačních materiálů distribuovaných za pomoci obchodníků společnosti v rámci osobních schůzek, rozesílkou informačního direct mailu, online komunikací v rámci bannerové kampaně, PR článků a dalších
aktivit). Následující představuje vybrané ukázky z kampaně:

KOMUNIKAČNÍ MATERIÁLY
Firemní multiměnový účet EASY

Vážení obchodní přátelé,

Firemní multiměnový účet EASY představuje ideální volbu pro podnikatele využívající
devizový platební styk. Umožňuje jim na jednom účtu spravovat platby až v 15 různých
měnách. Klienti mohou díky minimálním poplatkům a výhodným směnným kurzům
významně ušetřit. Mezi hlavní výhody účtu patří:

skupina Citfin přichází s výhodnou nabídkou firemních účtů zejména pro malé
a střední podnikatele obchodující se zahraničím, které Vás přesvědčí, že
i v České republice lze nadstandardní finanční služby poskytovat na vynikající
úrovni a s minimálními poplatky. Našim klientům nabízíme služby s přidanou

• První 3 odchozí europlatby v měsíci zdarma,
za každou další 20,60 Kč
• Příchozí zahraniční a tuzemské platby zdarma
• Výhodné směnné kurzy bez limitu pro všechny firmy
• Až 15 měn pod jedním číslem účtu

hodnotou, vstřícnost, profesionalitu a maximální individuální péči.
V brožuře, která se Vám dostává do rukou, najdete ve stručnosti
představený náš klíčový produkt – Firemní multiměnový účet EASY
s možností spravovat až 15 různých měn. Zároveň si na případových
studiích našich klientů můžete sami ověřit, nakolik jsou s účtem

KÓD ÚSPORY

spokojeni a kolik díky němu ušetří. V kalkulačce úspor, jež naleznete
na naší webové stránce www.citfin.cz, si pak můžete spočítat,

2060

TISKOVÁ KAMPAŇ

jak by se Firemní multiměnový účet EASY vyplatil Vám a o kolik
můžete ušetřit ve srovnání s naší konkurencí. Nebojte se změnit

svůj stávající finanční ústav a přejít k nám. Věříme, že Vás naše

Další výhody účtu:

Standardem je:

• Vedení účtu zdarma
• Možnost propojení internetbankingu
s firemním účetnictvím
• Pásmové úročení účtu v nadstandardní výši
• Treasury služby zdarma a bez limitů

• Platební karta k účtu
• Internetbanking a phonebanking
• Aktuální přehled o pohybech na účtu
24 hodin denně 365 dní v roce
• Maximální bezpečnost a diskrétnost
• Osobní přístup k Vašim potřebám

nabídka Firemního multiměnového účtu EASY osloví.

PŘÍPADOVÉ STUDIE

Související služby
Treasury služby
Nedílnou součástí Firemního multiměnového
účtu EASY jsou komplexní treasury služby.
Tyto služby může využít každý klient bez ohledu na objem prostředků, které chce směnit.
Klient může provést směnu ve všech uvedených měnách i s možností využití křížových
kurzů.

Martina Arnold Rubín,

výkonná ředitelka pro obchod

Poradenství
Analytici společnosti Citfin jsou Vám denně
k dispozici nejen na webových stránkách
www.citfin.cz, ale také pro telefonickou konzultaci o aktuálních směnných kurzech a jejich předpokládaném budoucím vývoji.

S citem pro finance

Monitoring směnných kurzů
Nejen na webových stránkách www.citfin.cz
(záložka zpravodajství -> e-mailové zpravodajství), ale také přímo u našich klientských
dealerů můžete požádat o permanentní sledování vývoje směnných kurzů dle svého požadavku.

Skupina Citfin působí na českém trhu od roku 1998 původně pod názvem
CITCO – Finanční trhy. Postupem času se vypracovala do pozice jednoho
z nejvýznamnějších nebankovních obchodníků s devizami. V roce 2010 již pod
novým názvem Citfin začíná poskytovat komplexní finanční služby zaměřené
především na podnikatele obchodující se zahraničím. Klíčovým produktem
společnosti Citfin je unikátní Firemní multiměnový účet EASY.

Devizové zpravodajství
Každý den společnost Citfin zveřejňuje na
internetových stránkách zpravodajství z devizových trhů. Toto zpravodajství si můžete
nechat denně zasílat na svůj e-mail, a to včetně informací o aktuálních směnných kurzech.

Služeb společnosti Citfin využívá více než tři tisíce klientů, kteří oceňují mimo jiné
jedny z nejvýhodnějších směnných kurzů na českém trhu. V loňském roce v rámci
směny deviz přesáhl objem klientských směnných obchodů částku 32 miliard korun.
Mezi hlavní kvality, které oceňují zákazníci skupiny Citfin, jsou
především nákladová efektivnost poskytovaných služeb, rychlost
provádění operací, vysoká odbornost, individuální přístup ke
klientům a vstřícnost našich zaměstnanců.
Produkty a služby poskytuje Citfin, spořitelní družstvo.

ON-LINE KOMUNIKACE

BankServis – internetové
bankovnictví
Výkonný internetbanking považujeme za
hlavní nástroj obsluhy klienta. Internetové bankovnictví je uživatelsky příjemné a přístup je
zabezpečen SSL komunikací a celosvětově
uznávaným certifikátem od společnosti VeriSign. Díky dokonale zabezpečenému přístupu do internetového bankovnictví můžete obsluhovat svůj účet 24 hodin denně, 365 dní
v roce.
Samozřejmostí u tohoto účtu je bezpečné provádění všech operací. Každá operace je autorizována prostřednictvím Vašeho mobilního
telefonu.
Propojení s firemním účetnictvím
Nespornou výhodou internetového bankovnictví je možnost zpracovat větší množství
platebních příkazů, které snadno, rychle
a bezpečně naimportujete v ABO nebo CSV
formátu ze svého účetního systému. Ve svém
účetním systému vytvoříte hromadný platební
příkaz, který přenesete do internetového bankovnictví společnosti Citfin. Hromadný příkaz
opatříte elektronickými podpisy a zašifrovaný
jej odešlete.

Internetový komunikační systém
Naše internetové stránky jsou interaktivním
systémem, který Vám denně poskytuje čerstvé
zpravodajství z devizového trhu. Na devizovém informačním systému si můžete zdarma
nastavit:
• pravidelné zasílání kurzovního lístku
• zasílání vybraného směnného páru
• denní zasílání zpráv z devizového trhu
• zasílání upozornění při dosažení Vámi
požadovaného směnného kurzu

SOCIÁLNÍ MÉDIA

PR ČLÁNKY

PŘÍMÁ KOMUNIKACE
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HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY | Citfin - Finanční trhy, a.s.

ROZVAHA | Citfin - Finanční trhy, a.s.
AKTIVA CELKEM
STÁLÁ AKTIVA
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
OBĚŽNÁ AKTIVA
Krátkodobé pohledávky
Finanční majetek
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ

PASIVA CELKEM
VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál
Fondy ze zisku
Výsledek hospodaření minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období
DLOUHODOBÉ CIZÍ ZDROJE
KRÁTKODOBÉ CIZÍ ZDROJE
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ

2011

2010

2009

254 833
1 228
253
974
0
253 381
12 114
241 267
224

208 459
1 658
369
1 289
0
206 595
5 656
200 939
206

207 287
2 718
1 285
1 432
0
204 388
4 519
199 637
181

2011

2010

2009

254 833
51 157
22 000
2 622
20 793
5 743
0
200 771
2 905

208 459
45 415
22 000
2 290
14 492
6 633
0
161 049
1 995

207 287
38 782
22 000
2 000
8 986
5 796
0
167 752
753
v tis. CZK

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY | Citfin - Finanční trhy, a.s.
2011

2010

2009

FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Úroky
Poplatky
Devizové operace
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
OSOBNÍ NÁKLADY
Mzdové náklady
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Ostatní správní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku a pohledávek
Mimořádný výsledek hospodaření
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
Daň z příjmů

70 451
924
4 334
64 882
592
281
41 216
30 964
10 252
21 094
937
0
7 205
1 462

61 526
813
5 061
55 651
466
24
34 794
26 109
8 685
17 361
1 568
0
8 244
1 612

54 242
1 001
5 783
47 458
1 457
1 631
27 927
20 927
7 000
15 476
3 335
0
7 331
1 535

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

5 743

6 633

5 796
v tis. CZK
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HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY | Citfin, spořitelní družstvo

ROZVAHA | Citfin, spořitelní družstvo
AKTIVA CELKEM
STÁLÁ AKTIVA
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
OBĚŽNÁ AKTIVA
Krátkodobé pohledávky
Finanční majetek
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ

PASIVA CELKEM
VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál
Fondy ze zisku
Výsledek hospodaření minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období
DLOUHODOBÉ CIZÍ ZDROJE
KRÁTKODOBÉ CIZÍ ZDROJE
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ

2011

2010

2009

331 223
3 065
2 302
763
0
327 962
7 762
320 200
197

120 563
3 412
2 028
1 384
0
116 975
12 925
104 050
176

69 209
4 111
2 114
1 997
0
64 983
9 069
55 915
114

2011

2010

2009

331 223
42 963
37 001
425
2 658
2 879
0
287 735
526

120 563
40 083
37 000
370
2 171
542
0
80 210
270

69 209
38 541
36 000
180
480
1 881
0
30 251
417
v tis. CZK

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY | Citfin, spořitelní družstvo
2011

2010

2009

FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Úroky
Poplatky
Devizové operace
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
OSOBNÍ NÁKLADY
Mzdové náklady
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Ostatní správní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku a pohledávek
Mimořádný výsledek hospodaření
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
Daň z příjmů

37 821
241
-96
37 834
288
446
17 252
13 186
4 066
16 034
982
0
3 553
673

34 470
96
-208
34 583
359
103
19 468
14 906
4 563
13 639
945
0
674
132

26 242
475
-14
25 782
16
18
14 998
11 555
3 443
8 388
498
0
2 357
476

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

2 879

542

1 881
v tis. CZK
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KONTAKTY | skupina Citfin

Citfin - Finanční trhy, a.s.
Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČ: 250 79 069
DIČ: CZ25079069
Společnost je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4313
Bankovní spojení: Citfin
Číslo účtu: 1002091/2060

Citfin, spořitelní družstvo
Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČ: 257 83 301
DIČ: CZ25783301
Společnost zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 4607
Bankovní spojení: Citfin
Číslo účtu: 1002083/2060

Obchodní oddělení | informace o službách Citfin, uzavírání smluv a změnách ve smlouvách
Tel: 		
+420 234 092 011
E-mail:
obchod@citfin.cz
Dealingové oddělení | uzavírání směnných obchodů, kotace aktuálních kurzů, konzultace 		
předpokládaného vývoje na devizovém trhu
Tel: 		
+420 234 092 020
E-mail:
dealing@citfin.cz
Oddělení platebního styku | provádění odchozích a příchozích transakcí
Tel: 		
+420 234 092 322
E-mail:
platby@citfin.cz
Call centrum | možnost zadávání platebních příkazů přes Phonebanking, technická podpora
internetového bankovnictví a platebních karet, linka pro blokaci platebních karet,
investigace plateb
Tel: 		
+420 234 092 333
E-mail:
info@citfin.cz
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Citfin - Finanční trhy, a.s.
Citfin, spořitelní družstvo
Avenir Business Park - budova E
Radlická 751/113e
158 00 Praha 5 - Jinonice
Tel.: +420 234 092 000
Fax: +420 234 092 005
info@citfin.cz
www.citfin.cz

Zelená linka: 800 311 010

