Jak nejlépe používat kreditní kartu Citi Life
Hlavní výhody kreditní karty

� Z každé platby kreditní kartou Citi Life za zboží či služby získáváte odměnu 2 % ve formě Citi Life Prémií. Sami si zvolíte, jak Citi Life Prémie
využijete. Měsíčně můžete získat Citi Life Prémie v hodnotě až 1.000 Kč.
� Citi Life Prémie lze čerpat různými způsoby např. připsáním částky na kartový účet, úhradou poplatku za vedení hlavní kreditní karty na
období jednoho roku.
� Vedení kreditní karty Citi Life v prvním roce bez poplatku.
� Bezúročné období až 55 dní pro bezhotovostní nákupy. Pokud uhradíte celou výši aktuálního zůstatku z kartového účtu v rámci bezúročného
období, které trvá až 55 dní, neplatíte žádný úrok z dlužné částky.
� S výhodným programem slev Citi Club, který je součástí této karty, získáte slevy až 25% u vybraných obchodníků v oblasti gastronomie,
nakupování, péče o tělo, sportu, cestování a nákupů online(např. Hervis, KFC, Hugo Boss, Baumatic, Eta, restaurace Pravěk, cestovní
kancelář Exim tours, apod.).
� Pro rychlé a pohodlné placení využijete moderní technologii bezkontaktních plateb, která je Vám k dispozici přímo na Vaší kartě i prostřednictvím
Citi bezkontaktní nálepky. Bezkontaktní platební kartu nebo nálepku stačí jen jednoduše přiblížit k čtečce, která je schopna si data přečíst
na bezdotykové bázi a máte zaplaceno.

Úhrada kreditní karty
� Jednou měsíčně Vám zašleme vždy ke stejnému dni podrobný výpis, kde najdete všechny transakce, případně poplatky a celkový stav své
kreditní karty.
� Splácejte tolik, kolik Vám vyhovuje - minimálně 3,2 % z vyčerpaného kreditního limitu (min. 200 Kč).
� Platbu můžete uhradit formou inkasa, bankovní převodem, prostřednictvím internetového bankovnictví, poštovní poukázkou nebo složením
hotovosti na pobočce Citibank (tato služba je zpoplatněna dle sazebníku).
￼

Poplatky
�
�
�
�
�
�

Vydání karty – zdarma
Vedení karty – 50 Kč/ měsíc
Ukončení smlouvy, zrušení karty – zdarma
Blokace karty – zdarma
Měsíční výpis - e-mailem zdarma; poštou 19 Kč měsíčně
Za výběr hotovosti z bankomatu - 3,5 % z vybírané částky (min. 89 Kč)

Aktuální znění Sazebníku a Obchodních podmínek pro držitele karty naleznete na www.citibank.cz.

Bezúročné období
￼

Reprezentativní příklad
Celková výše úvěru: 37 800 Kč, roční úroková sazba pro platby: 23,99%, RPSN: 30,2 %, měsíční poplatek za vedení karty 50 Kč, výše měsíční
splátky: 3 574 Kč (nezahrnuje poplatky), celkem uhrazená částka: 43 488 Kč. Uvedený příklad předpokládá splacení úvěru ve 12ti pravidelných
měsíčních splátkách a využití celého limitu k platbám u obchodníka.
V případě jakýchkoliv dotazů, navštivte oficiální stránky Citibank www.citibank.cz nebo kontaktujte prosím zákaznickou linku CitiPhone,
tel. 233 062 222.
Ještě jednou Vám děkujeme za Váš zájem o produkty Citibank a věříme, že s našimi službami budete spokojeni.

