
Váš expert 
na cizí měny

Podnikatelům a fi rmám 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.

www.citfi n.cz



Významná členství Citfin

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

ADET

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

ADZ

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

CERTIS

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. 

SEPA

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

SWIFT

Výhodné devizové kurzy nabízíme ve 28 měnách. 
Dlouhodobou strategií Citfin je rozvíjet transakční 

bankovnictví a klientům přinášet sofistikované, cenově 
výhodné a inovativní finanční služby s přidanou hodnotou, 

nadstandardní osobní péčí a vstřícností. 

Licence Citfin

Povolení k činnosti 
platební instituce

Licence obchodníka 
s cennými papíry

Licence 
spořitelního družstva



Proč obchodovat s Citfin?

Při využívání služeb Citfin je pro 
nás samozřejmě největší výhodou 
směnný kurz, který získáváme 
a možnost posílat našim klientům 
místní měnu. Další výhodou je 
vysoká rychlost převodů. Jsme 
velice spokojeni s jejich službami 
a máme také pocit, že společnost 
Citfin při nás stojí a v různých 
situacích nám pomáhá.

Kalin Ivanov
majitel VerdeTax s.r.o.

Vždy nalezneme řešení
Jsme experti na cizí 

měny, proto si poradíme 
i s nestandardními 

požadavky.

Jsme super
To o nás říkají naši 

klienti. Osobní přístup 
naplňujeme zájmem 

a příjemnou atmosférou.

Neděláme rozdíly
S námi si i malý 

podnikatel sáhne 
na komfort služeb 
velkých korporací.

Více jak 9 let spolupracujeme 
s Citfin, u kterého využíváme 
i firemní multiměnový účet, kde 
poplatky za zahraniční platby 
jsou daleko nižší oproti běžným 
poplatkům bank. Navíc máme 
všechny příchozí platby zdarma 
a odchozí europlatby pouze 
za 2 koruny.

Zdeněk Hlinský
majitel Agrilac, spol.s r.o.

S Citfin spolupracujeme od roku 
2008, což už je více než 10 let. 
Důvod proč jsme si zvolili Citfin 
byl ten, že jsme byli dlouhodobě 
nespokojeni s bankovním 
ústavem, který nám nabízel 
nevýhodné kurzy a Citfin přišel 
s možností změny a navíc 
ušetříme i na bankovních 
poplatcích za zahraniční platební 
transakce, což není nevýrazné.

Romana Novotná
jednatelka, LERROS Fashion CZ s.r.o.

Co na nás klienti oceňují?



17 538
spokojených klientů

367 656
zahraničních

platebních  transakcí za rok

Ing. Gabriel
Kovács

zakladatel
a vlastník Citfi n

Martina
Zvěřinová
generální
ředitelka

Ing. Dagmar Rottová, 
MBA

obchodní
ředitelka

Čísla, na kterých nám záleží

630 823
tuzemských

platebních  transakcí za rok

184,7 miliard
roční obrat  směnných 

obchodů v CZK

3 871 milionů
bilanční suma v CZK

Vedení Citfi n

data k 31. 12. 2021



Směna deviz
• výhodné směnné kurzy
• snížení a optimalizace nákladů
• devizové zpravodajství, telefonické konzultace
• individuální přístup ke klientům

Termínové obchody
• zajištění proti kurzovým rizikům
• křížové termínové obchody bez účasti CZK
• délka sjednání až na dva roky dopředu
• nízké limity pro uzavření forwardů už od 10 000 EUR 

nebo 10 000 USD

Multiměnový účet EASY
• odchozí europlatby provádíme pouze za 2 Kč
• příchozí zahraniční a tuzemské platby zdarma
• vedení účtu zdarma ve 28 měnách
• výhodné směnné kurzy bez limitu

Měnový order
• automatické hlídání kurzu
• automatická směna za vámi požadovaný kurz
• 24 hodin, 5 dnů v týdnu
• nízké limity pro uzavření Orderu už od 10 000 EUR 

nebo 10 000 USD

Směna online
• možnost samostatně obchodovat
• směna bez nutnosti telefonického kontaktu 

našeho dealingu
• snadno provedete spotové směnné operace 

v CZK, EUR, USD, CHF, GBP, PLN, HUF a RON
• 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
• platby provádíme rychle a bezpečně 

BankServis
• naše internetové bankovnictví je dokonale 

zabezpečené
• uživatelsky přívětivé
• přehledné a intuitivní 
• přístupné 24 hodin denně, 365 dnů v roce



Citfi n - Finanční trhy, a.s.
Citfi n, spořitelní družstvo

Radlická 751/113e
158 00 Praha 5 - Jinonice

Tel.: +420 234 092 011
info@citfi n.cz

Zelená linka   ČR: 800 311 010   SR: 0800 333 010

www.citfi n.cz
www.citfi n.sk
www.citfi n.hu
www.citfi n.ro
www.citfi n.eu


