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2021

Úvodní slovo

Vážení akcionáři, obchodní partneři a kolegové,
rok 2021 se pro českou korunu nesl ve znamení
posilování. Zatímco se v lednu domácí měna
obchodovala za 26,30 EURCZK, v prosinci to bylo
za méně než 24,80 EURCZK. Zpevňování koruny šlo
na vrub zlepšující se kondici domácí ekonomiky
a především faktu, že ČNB začala zvedat základní
2T REPO sazbu. První utažení měnových podmínek
přišlo v červnu na 0,5 %, následovalo další čtvero
zvýšení sazeb až na prosincových 3,75 %. ČNB tak
reagovala na inflační tlaky, které se začaly objevovat
napříč všemi zeměmi, ČR nevyjímaje. Rostoucí ceny
byly předmětem ekonomických debat číslo jedna.
V prosinci roku 2021 se tempo zdražování vyhouplo až
na 6,6 %, přičemž předpoklady pro další měsíce hovořily
o dalším prudkém zdražování.
Obrázek domácí ekonomiky byl v roce 2021 slušný.
Nezaměstnanost během celého roku klesla až na
listopadových 3,3 %. V této oblasti patřila ČR nadále
k absolutní špičce v celé EU. Bližší zkoumání trhu
práce však přineslo neblahý fakt, že rostoucí počet
volných pracovních míst a snižující se počet uchazečů
o zaměstnání bude v budoucnu pro zaměstnavatele
znamenat nepříjemný tlak na úpravu mzdových
nákladů směrem vzhůru. Obchodní bilance ČR
nevykazovala v roce 2021 příliš dobré výsledky a většinu
roku se držela v deficitu. Nejhorším měsícem byl srpen,
kdy saldo spadlo až na -28 mld. korun. Ve druhé
polovině roku se nedařilo ani domácímu průmyslu,
který se tou dobou řadu měsíců pohyboval v blízkosti
nulového růstu.
Celý svět čelil v roce 2021 několika vlnám COVID 19,
což přineslo turbulence nejen na měnových trzích.
Dolar se vůči koruně během celého roku rozkročil do
dvoukorunového pásma 20,70 – 22,70 USDCZK. Ke konci
roku se jednotlivé ekonomiky pomalu nastartovaly ruku
v ruce s uvolňováním vládních „covidových“ restrikcí,
přestože pandemická situace po celém světě nebyla
příznivá.
Útok Ruska na Ukrajinu zkraje roku 2022 má obrovský
dopad do všech oblastí trhu. Na přelomu února
a března se koruna propadla až do blízkosti 26,00
EURCZK. Na této hladině intervenovala ČNB a podařilo
se jí dostat domácí měnu zpět k silnějším hodnotám.
Ruská agrese má za následek obrovskou volatilitu cen
ropy, plynu, zlata, stříbra a dalších aktiv, devizový trh

nevyjímaje. K uklidnění situace na trzích dojde pouze
v případě ukončení války a snížením rizika a obav
z budoucího vývoje, které dnes panují.
Pro Citfin byl rok 2021 úspěšný a také jubilejní. Oslavili
jsme 25. narozeniny společnosti. Souhrně za obě
společnosti Citfin jsme se v oblasti bilanční sumy
přiblížili k hranici 3,9 mld. korun. Také v zisku jsme dosáhli
plánovaných cílů. Kapitálová přiměřenost za Citfin,
spořitelní družstvo dosáhla výrazně bezpečné hodnoty
27,46 % a za Citfin – Finanční trhy, a.s. to bylo 489,90
%. Výše kapitálové přiměřenosti za Citfin – Finanční
trhy, a.s. je dána změnou způsobu výpočtu dle nové
legislativy pro obchodníky s cennými papíry.
Úspěch Citfinu se dostavil zejména díky obětavému
přístupu všech našich zaměstnanců. Přestože převážná
část z nich pracovala téměř celý rok ve ztížených
podmínkách z domova, dokázali jsme klientům
nepřetržitě poskytovat všechny finanční služby bez
omezení. Také celková fluktuace společnosti dosáhla
pouhých 2,18 % a průměrný pracovní poměr v Citfinu
se prodloužil na více než 6 let.
Jsem ráda, že čtvrt století naší existence nás
opravňuje smýšlet o Citfinu jako o stabilní společnosti
na trhu. Nadále však cítím velký závazek vůči našim
zaměstnancům, klientům i obchodním partnerům,
abychom i v budoucnu dokázali zachovat vysoký
standard našich poskytovaných služeb.
Jsem nesmírně hrdá na to, že Citfin dokázal velmi
rychle a jednoznačně projevit svůj morální postoj
vůči ruské agresi na Ukrajině zasláním nemalé částky
ukrajinskému velvyslanectví na pomoc napadené
zemi, která bude použita na nutnou obranu.
Závěrem vám děkuji za přízeň a přeji si, aby se rok
2022 všem vydařil dle jejich představ. Věřím, že konec
roku 2022 bude pro nás všechny radostnější, než jeho
začátek a svět zůstane bezpečným místem pro osobní
radosti i obchodní úspěchy.
Martina Zvěřinová
CEO Citfin
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Komentář

Vážení klienti,
v roce 2021 jsme v Citfinu kvůli pandemickým opatřením
znovu absolvovali několik organizačních změn.
Všechny jsme aplikovali citlivě, s maximálním ohledem
na bezpečnost i zachování kvality a šíře poskytovaných
služeb. Jsem hrdá, že se nám to podařilo. Navíc jsme
pro vás stihli připravit i několik důležitých novinek.
Všechna tato vylepšení jsme zavedli s cílem zjednodušit
a zpříjemnit vám spolupráci s Citfinem.
Zrychlili jsme a rozšířili možnosti vypořádacích časů
ve FIO bance a Komerční bance. Také jsme pro
vás vylepšili další funkcionality služby Hlídání kurzu
přes SMS. Po zadání vámi požadovaného kurzu,
vám dorazí informační SMS, pakliže této hodnoty
kurzu bude na devizovém trhu dosaženo. Zároveň
si můžete nastavit hranici kurzu, která je pro vás sice
nejhorší možnou, ale stále akceptovatelnou hodnotou.
Chcete-li mít neustálý přehled o vývoji kurzu, můžete
si objednat zasílání aktuálního kurzu měnového páru,
který vás zajímá. Na výběr máte mnoho možností.
Velkou výhodou služby Hlídání kurzu přes SMS je její
nezávaznost a dostupnost zdarma.
Vzhledem k vysokým rozdílům v úročení měn na
devizovém trhu se nám ve druhé polovině roku 2021
otevřel prostor ke spuštění Forwardové kampaně.
Ta upozorňovala naše klienty na možnost využít
výhodné situace na termínových obchodech, kde
konečná forwardová cena zajištění mohla přinášet
nezanedbatelnou úsporu.

V neposlední řadě bych se ráda zmínila o naší nové
stránce www.edevizy.cz. Podstatnou část devizového
zpravodajství, na které jste od nás zvyklí, jsme přesunuli
na tento portál. Každý den vám zde přinášíme nové
zprávy z devizového trhu, články o aktuálním dění,
analýzy a komentáře makroekonomických dat,
podrobné grafy mnoha měnových párů a další
ekonomické informace, které jsou pro váš business
důležité.
Z pohledu ekonomických výsledků se nám podařilo
i v nelehké době zajistit společnosti růst.
Počet
spokojených klientů se rozšířil na 17 538. Tuzemských
příchozích a odchozích plateb jsme provedli celkem
přes 630 tisíc a počet zahraničních plateb překonal
hranici 367 tisíc. Celkový obrat směnných obchodů
dosáhl na 185 mld. korun.
Rok 2021 ukázal, že COVID-19 tu s námi bude ještě velmi
dlouho, ale všichni doufáme, že se jeho dopady do
běžného života budou zmenšovat. Aktuální ekonomická
ani politická situace není nejlepší a svět má před sebou
mnoho výzev. Věřím, že každé se postavíme se ctí
a vyjdeme z těžkých situací silnější a sebevědomější.
Dovolte, abych závěrem poděkovala všem našim
klientům za jejich projevenou důvěru a přízeň.
Zaměstnancům děkuji za nasazení v nelehké době,
obchodním partnerům za podporu a těším se na další
obchodní úspěchy. Současně přeji všem do roku 2022
mnoho štěstí v osobním i pracovním životě.
Ing. Dagmar Rottová, MBA
CSO Citfin
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Základní
informace

Váš expert
na cizí měny
Podnikatelům a firmám řešíme potřeby spojené se zahraničním platebním stykem a devizovými službami.
Jsme tu pro vás, když potřebujete výhodně nakoupit nebo prodat cizí měnu, zrychlit a zlevnit zahraniční
platby, případně se zajistit proti kurzovému riziku.

Proč obchodovat s Citfin?

Vždy nalezneme řešení

Jsme experti na cizí měny, proto
si poradíme i s nestandardními
požadavky.

Jsme super

Neděláme rozdíly

To o nás říkají naši klienti.
Osobní přístup naplňujeme zájmem
a příjemnou atmosférou.

S námi si i malý podnikatel sáhne
na komfort služeb
velkých korporací.

Licence obchodníka
s cennými papíry

Licence
spořitelního družstva

Licence Citfin

Povolení k činnosti
platební instituce

Významná členství Citfin
ADET

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

ADZ

Citfin je členem Asociace družstevních záložen,
která reprezentuje sektor českého peněžního
družstevnictví.

CERTIS

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

SEPA

Citfin je řádným členem jednotného platebního
prostoru SEPA a nabízí svým klientům bezhotovostní
převod peněz v eurech stejným způsobem
a za stejných podmínek, ať se jedná o platbu
vnitrostátní nebo mezinárodní.

SWIFT

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

Produkty
a služby
Směna deviz
•

výhodné směnné kurzy

•

devizové zpravodajství, telefonické
konzultace

•

•

snížení a optimalizace nákladů

individuální přístup ke klientům

Multiměnový účet EASY

Směna online
•

možnost samostatně obchodovat

•

snadno provedete spotové směnné
operace v CZK, EUR, USD, CHF, GBP, PLN,
HUF a RON

•

•

směna bez nutnosti telefonického
kontaktu našeho dealingu

individuálně nabídnutý kurz ONLINE

Zahraniční platby
•
•
•

snížení nákladů za poplatky u odchozích
i příchozích zahraničních plateb

jednoduché zadávání platebních příkazů
přes BankServis
možnost zadání plateb telefonicky
přes Phonebanking

•

odchozí europlatby pouze za 2 Kč

•

•

vedení účtu zdarma ve 28 měnách

Měnový Order

•

•

příchozí zahraniční a tuzemské
platby zdarma

výhodné směnné kurzy bez limitu

Termínové obchody
•

zajištění proti kurzovým rizikům

•

délka sjednání až na dva roky
dopředu

•

•

křížové termínové obchody
bez účasti CZK

nízké limity pro uzavření forwardů
už od 10 000 EUR nebo 10 000 USD

BankServis
•
•
•
•

dokonale zabezpečené
internetové bankovnictví
uživatelsky přívětivé

přehledné a intuitivní

přístupné 24 hodin denně,
365 dnů v roce

www.eDevizy.cz
•

široká škála měnových párů rychle
a přehledně v grafech

•

ekonomické analýzy, články, komentáře
a zajímavé informace pro business

•

přehled nejdůležitějších
makroekonomických ukazatelů ČR

•

domácí i světové sazby a kurzy ČNB

platby rychle a bezpečně

•

automatické hlídání kurzu

•

24 hodin, 5 dnů v týdnu

•

•

automatická směna za vámi
požadovaný kurz
nízké limity pro uzavření Orderu
už od 10 000 EUR nebo 10 000 USD

Hlídání kurzu přes SMS
•
•
•
•

nezávazné hlídání kurzu pro
podnikatele a firmy

při dosažení požadovaného kurzu
odesíláme SMS na mobilní telefon
aktuální kurz až 3 x denně, 5 dnů v týdnu
jednoduše a zdarma

Kurzové stránky a kurz měn
•
•
•
•

přehledné informace o měnách
EUR, USD, GBP, PLN, HUF, RUB

predikce měnových párů
EURCZK, USDCZK, GBPCZK, PLNCZK
grafy vybraných měnových párů

pravidelné události z devizového trhu

Devizová kalkulačka
•
•
•

možnost rychle a přehledně
spočítat kurzovou úsporu

informace o vývoji vybraných
měnových párů v čase

kombinace 16 vybraných měn
a měnových párů na jednom místě

9

Nejvýznamnější události
roku 2021
Citfin oslavil 25 let

www.edevizy.cz

Píše se 27. září roku 1996 a vzniká malá ambiciózní
firma CITCO – Finanční trhy a.s. O dva roky později
a jen s několika zaměstnanci, získává první potřebné
licence od ČNB, opravňující ke směně deviz pro
firemní klientelu. Firma se postupně rozrůstala
a přicházely nové licence, zaměstnanci, možnosti
i vize. Začátkem nového tisíciletí získalo už středně
velké CITCO licenci k provádění termínových
obchodů, čímž se možnosti nabízených služeb
podstatně rozšířily.

Jedná se o nový informační portál přinášející
články k aktuálnímu dění, názory na důležitá
ekonomická témata a komentáře k čerstvým
makroekonomickým datům doma i v zahraničí.
Nedílnou součástí těchto stránek je také přehled
ekonomických dat z ČR včetně sazeb a kurzů ČNB.
V neposlední řadě stránky nabízejí širokou škálu
měnových párů v grafech.

Čas plynul dál a CITCO získávalo nové klienty,
rozšiřovalo svůj tým a postupně se z něj stával klíčový
hráč na trhu v oblasti směny deviz. Firmy díky nám
zjistily, že ryze česká firma, vybudovaná z ničeho,
dokáže nabídnout vysoce kvalitní a sofistikované
produkty ve finančním světě a umí v mnohém
překonat nadnárodní banky. Počty spokojených
klientů šly strmě vzhůru.
Svět v roce 2008 zachvátila finanční krize, která
postupně přerostla do krize hospodářské. Ve stejném
roce vzniká však naše spořitelní družstvo, které má
hrát v budoucnu zásadní roli pro náš rozvoj. CITCO –
Finanční trhy a.s. se přestěhovalo do nových prostor
v Nových Butovicích v Praze, kde sídlíme dodnes.
O dva roky později přicházejí dva zásadní milníky.
Jedním je rebrand na dnes známý Citfin - Finanční
trhy, a.s. Za druhé Citfin, spořitelní družstvo začíná
nabízet multiměnový účet EASY, který je dodnes
ojedinělým na bankovním trhu. Možnost mít až
28 různých světových měn pod jedním číslem účtu,
navíc zdarma, se ukázala jako skvělý nápad, který
usnadňuje a zefektivňuje firmám život.
Během následující dekády se Citfin postupně stal
v české nebankovní sféře jedničkou na trhu v oblasti
směny deviz a zahraničního platebního styku. Dnes
vysoce stabilní, stále ryze česká a úspěšná firma
zaměstnává téměř 100 lidí. Náš obrat směnných
obchodů dosáhl v roce 2021 úctyhodných 185 mld.
korun. Zrealizovali jsme necelý milion platebních
transakcí a naše služby již využilo přes 17 500
spokojených klientů.
Čtvrt století je už pořádný kus života, díky kterému
jsme získali dost zkušeností a zároveň neztratili
dravost a schopnost mít dobré nápady, které naši
klienti oceňují. Už 25 let měníme devizový trh a náš
příběh pokračuje.

Hlídání kurzu přes SMS
Díky této nezávazné službě, která doznala v roce
2021 řady vylepšení už nemusíte sledovat kurzy.
Stačí si jen nastavit hlídání, a jakmile dosáhneme
vámi požadovaného kurzu, SMS dorazí na váš mobil.
Zároveň si v této službě můžete nastavit hranici
kurzu, která je pro vás sice nejhorší možnou, ale stále
akceptovatelnou hodnotou. Aktuální kurzy vám také
můžeme zasílat pravidelně ve vybraný den a hodinu.
Služba je zdarma.

Častější vypořádání
Ve FIO bance a Komerční bance jsme zrychlili
a rozšířili možnosti vypořádacích časů klientských
směnných obchodů.

Forwardy bez zálohy až na 30 dnů
Vámi oblíbený produkt, díky kterému jste si mohli
sjednat zajištění kurzu prostřednictvím termínového
obchodu Forward až na deset dní dopředu bez
zálohy, jsme vylepšili. Nyní si můžete zajistit dnešní
kurz bez zálohy až na měsíc dopředu.

Rychlejší schvalování Treasury
linek
Výrazně jsme zkrátili proces schvalování Treasury
linek, což v praxi znamená, že pokud klient
prostřednictvím obchodního oddělení zažádá
o přidělení Treasury linky, pak vyjádření Citfinu
bude k dispozici nejpozději následující pracovní
den. Treasury linka slouží k provádění termínových
obchodů Forward a Swap bez nutnosti skládání
počáteční zálohy.
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Vývoj vybraných
ekonomických ukazatelů Citfin
Data k 31. 12. 2021

Obrat směnných obchodů
v mld. CZK
184,9

184,7

2019

2020

2021

373

351

367

2019

2020

2021

184,5

99,5
2010

103,2
2011

108,8

2012

115,9

2013

143,1

2014

178,8

157,3

2015

2016

146,8

154,0

2017

2018

300

327

2017

2018

Počet realizovaných
zahraničních platebních transakcí v tis.

161

188

254

290

259

118
65
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Počet tuzemských
platebníchtransakcí za rok v tis.
631
565

293
2013

357

2014

422

435

2015

2016

519

516

2017

2018

2019

574

2020

2021
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Vývoj vybraných
ekonomických ukazatelů Citfin
Data k 31. 12. 2021

Počet klientů

6 457

2010

7 818

2011

8 960

2012

10 306

2013

11 278

2014

12 788

2015

13 633

14 774

15 521

2017

2018

2016

16 151

16 839

2019

2020

Bilanční suma
v mil. CZK
3 573

17 538

2021

3 871

3 069

2 306

2 154

2015

2016

2 402

2 534

1 573
1 103
532
2011

813

2012

2013

2014

2017

2018

2019

2020

2021
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Hospodářské
výsledky

Citfin - Finanční trhy, a.s.

Rozvaha
Citfin - Finanční trhy, a.s.

2021

2020

2019

698 918

696 664

587 393

1 746

3 152

2 089

Dlouhodobý nehmotný majetek     

818

1 769

1 543

Dlouhodobý hmotný majetek

927

1 383

545

Dlouhodobý finanční majetek

1

1

1

696 669

693 066

585 103

35 985

37 550

35 366

660 684

655 516

549 737

503

446

201

2021

2020

2019

PASIVA CELKEM

698 918

696 664

587 393

VLASTNÍ KAPITÁL

149 528

138 154

142 234

22 000

22 000

22 000

Fondy ze zisku

4 400

4 400

4 400

Výsledek hospodaření minulých let

111 754

104 064

90 406

11 374

7 690

25 429

DLOUHODOBÉ CIZÍ ZDROJE

0

0

0

KRÁTKODOBÉ CIZÍ ZDROJE

549 146

558 483

445 135

244

26

24

(v tis. CZK)
AKTIVA CELKEM
STÁLÁ AKTIVA

OBĚŽNÁ AKTIVA
Krátkodobé pohledávky
Finanční majetek
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ

Základní kapitál

Výsledek hospodaření běžného účetního období

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ

14

Výkaz zisku
a ztráty
Citfin - Finanční trhy, a.s.

2021

2020

2019

77 491

70 472

71 458

-137

-204

-102

0

393

53

Poplatky

-1 501

-1 444

-579

Devizové operace

79 128

71 727

72 085

Ostatní provozní výnosy

991

676

939

Ostatní provozní náklady

46

86

0

OSOBNÍ NÁKLADY

42 765

30 380

17 234

Mzdové náklady

31 390

22 706

12 850

11 375

7 675

4 384

26 278

23 322

22 429

1 457

1 470

1 240

-6 398

6 398

0

0

0

0

14 333

9 491

31 494

Daň z příjmů

2 959

1 801

6 065

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

11 374

7 690

25 429

(v tis. CZK)
FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Úroky
Výnosy z akcií a podílů

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Ostatní správní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku a pohledávek
Tvorba a použití ostatních rezerv
Mimořádný výsledek hospodaření
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
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Hospodářské
výsledky

Citfin, spořitelní družstvo

Rozvaha
Citfin, spořitelní družstvo

2021

2020

2019

3 171 893

3 368 970

2 864 035

4 397

6 913

8 037

Dlouhodobý nehmotný majetek     

1 521

3 200

2 649

Dlouhodobý hmotný majetek

1 764

3 714

5 388

Dlouhodobý finanční majetek

1 112

0

0

3 167 076

3 361 676

2 855 527

88 341

109 772

97 776

3 078 735

3 251 904

2 757 751

420

381

471

2021

2020

2019

3 171 893

3 368 970

2 864 035

VLASTNÍ KAPITÁL

123 467

101 325

67 826

Základní kapitál

95 650

82 443

62 211

5 715

4 285

4 091

Výsledek hospodaření minulých let

13 108

0

0

Výsledek hospodaření běžného účetního období

8 994

14 597

1 524

DLOUHODOBÉ CIZÍ ZDROJE

155

0

0

KRÁTKODOBÉ CIZÍ ZDROJE

3 048 251

3 267 645

2 796 208

21

0

0

(v tis. CZK)
AKTIVA CELKEM
STÁLÁ AKTIVA

OBĚŽNÁ AKTIVA
Krátkodobé pohledávky
Finanční majetek
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ

PASIVA CELKEM

Fondy ze zisku

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ
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Výkaz zisku
a ztráty
Citfin, spořitelní družstvo

2021

2020

2019

74 834

82 308

82 023

Úroky

10 786

32 806

39 236

Poplatky

5 365

4 436

3 151

58 683

45 066

39 636

Ostatní provozní výnosy

741

75

225

Ostatní provozní náklady

761

100

102

OSOBNÍ NÁKLADY

27 289

34 774

51 007

Mzdové náklady

20 261

25 866

38 034

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

7 028

8 908

12 973

Ostatní správní náklady

23 571

25 657

25 599

Odpisy dlouhodobého majetku a pohledávek

3 063

3 665

3 256

0

0

0

7 795

0

0

13 096

18 186

2 285

4 102

3 590

761

8 994

14 597

1 524

(v tis. CZK)
FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Devizové operace

Tvorba a použití ostatních rezerv
Mimořádný výsledek hospodaření
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
Daň z příjmů
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ
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Kontakty
Citfin - Finanční trhy, a.s.

Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČO: 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
LEI: 213800BVHZ8XUCN63U23
GIIN Citfin FT: PRDZKH.99999.SL.203

Citfin, spořitelní družstvo

Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČO: 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
LEI: 2138007WKF5CM2EUM824
GIIN Citfin SD: F7TPN5.99999.SL.203

Obchod

informace o službách Citfin, uzavírání smluv
a změny ve smlouvách
Tel.: +420 234 092 011
E-mail: obchod@citfin.cz

Dealing

uzavírání směnných obchodů, kotace aktuálních kurzů,
informace o vývoji na devizovém trhu
Tel.: +420 234 092 020
E-mail: dealing@citfin.cz

Middle Office

zpracování plateb
Tel.: +420 234 092 322
E-mail: info@citfin.cz

Call Centre

technická podpora internetového bankovnictví,
Phonebanking, investigace plateb
Tel.: +420 234 092 333
E-mail: info@citfin.cz
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Citfin - Finanční trhy, a.s.
Citfin, spořitelní družstvo
Radlická 751/113e
158 00 Praha 5 - Jinonice
Tel.: +420 234 092 011
info@citfin.cz
www.citfin.cz
www.citfin.sk
www.citfin.hu
www.citfin.ro
www.citfin.eu
Zelená linka ČR: 800 311 010 SR: 0800 333 010

