
Pl`te[ti 
cu cardul.

Cardul
te pl`te[te.

Cu Citi Value Card banii t`i valoreaz` mai mult

Prime[ti înapoi pân` la 5%* din banii cheltui]i

0800 800 333
www.citibank.ro



Prime[ti înapoi pân` la 5%* din banii cheltui]i la urm`toarele
categorii de comercian]i** din România:

Hypermarket-uri [i supermarket-uri

Benzin`rii

Magazine de \mbr`c`minte [i \nc`l]`minte

Restaurante [i baruri

Cinematografe



Iat` de ce î]i recomand`m s` folose[ti Citi Value Card pentru 
toate pl`]ile tale:

Ai reduceri speciale*** în peste 700 loca]ii ale partenerilor no[tri (hoteluri,
magazine, restaurante, agen]ii de turism, fitness, centre medicale)



Iat` de ce î]i recomand`m s` folose[ti Citi Value Card pentru 
toate pl`]ile tale:

Produsele electronice [i electrocasnice pe care le
cumperi cu Citi Value Card beneficiaz` de
garan]ie extins` (o asigurare**** ce ofer` un an
de garan]ie în plus fa]` de cei 2 ani oferi]i de
produc`tor).



Ce sum` po]i primi înapoi cu Citi Value Card într-un an?

Cât po]i economisi lunar \n primele 3 luni de la emiterea Citi Value Card
(\n primele 3 luni prime[ti \napoi 5% din suma cheltuit` la cele 5 categorii de comercian]i)

Cât po]i economisi lunar \ncepând cu luna a 4-a de la emiterea Citi Value Card
(\ncepând cu luna a 4-a prime[ti \napoi 2% din suma cheltuit` la cele 5 categorii de comercian]i)

Simularea este cu titlu de exemplificare

|ntr-un an po]i economisi: 84 Lei x 3 luni + 34 Lei x 9 luni = 558 Lei
(suma net`, calculat` dup` re]inerea impozitului pe venit de 16%)

TOTAL 84 Lei

TOTAL 34 Lei

Pre] final (Lei) Ai de pl`tit (Lei) Economise[ti (Lei)

Hypermarket/supemarket 800 766.4 33.6

Benzin`rii 450 431.1 18.9

Restaurant 420 402.4 17.6

|mbr`c`minte [i \nc`l]`minte 200 191.6 8.4

Cinematograf 130 124.5 5.5

Pre] final (Lei) Ai de pl`tit (Lei) Economise[ti (Lei)

Hypermarket/supemarket 800 786.6 13.4

Benzin`rii 450 442.4 7.6

Restaurant 420 412.9 7.1

|mbr`c`minte [i \nc`l]`minte 200 196.6 3.4

Cinematograf 130 127.8 2.2



În plus, beneficiezi [i de urm`toarele servicii [i facilit`]i cu  
Citi Value Card:

Ai acces facil [i gratuit 24/7 la informa]ii [i opera]iuni bancare 

prin intermediul CitiPhone [i Citibank online

Po]i alege Planul de Rate Egale, o metod` flexibil` de plat` prin care 

\napoiezi suma datorat` \n 6, 12, 18, 24, 30 sau 36 rate lunare egale

Ai acces gratuit în 17 dintre cele mai importante muzee din România***

Po]i \napoia suma cheltuit` \n termen de pân` la 54 zile, f`ra s` pl`te[ti 

dobând`

|l po]i folosi [i \n str`in`tate, f`r` s` ai grija schimbului valutar

Beneficiezi de siguran]` sporit` cu CitiAlert (prime[ti instant mesaje pe 

e-mail sau mobil de fiecare dat` când faci o tranzac]ie)

Economise[ti timp pentru c` \]i po]i pl`ti facturile la utilit`]i cu un simplu 

telefon



Citibank Europe plc. este o institu]ie de credit autorizat` [i supravegheat` de c`tre Central Bank of Ireland [i \[i desfa[oar` activitatea \n România printr-o 
sucursal` – Citibank Europe plc., Dublin – sucursala România (\n continuare „Citibank Romania”) – având sediul \n Calea Victoriei, nr. 145, Sectorul 1,  
Bucure[ti, \nregistrat` la Oficiul Registrului Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Bucure[ti cu nr. J40/21058/17.12.2008, Cod Unic de |nregistrare: 24882493; 
Cod de |nregistrare Fiscal`: RO24882493, \nregistrat` \n Registrul Institu]iilor de Credit sub nr. RB-PJS-40-065/22.12.2008 [i \n Registrul CNVM sub  
nr. PJM01SICM/400004, num`r prelucrare date cu caracter personal 4736.

*|n primele 3 luni de la emiterea cardului. |ncepând cu luna a 4-a, procentul din sumele cheltuite (la categoriile men]ionate de comercian]i) pe care Citibank 
\l returneaz` clien]ilor este 2%. Procentele de 5%, respectiv 2% determin` sumele brute, din care Citibank va re]ine 16%, reprezentând impozit pe venit. 
Suma brut` maxim` pe care Citibank o poate returna unui client pe parcursul unei luni este de 300 lei.

**Sumele reprezentând procente din sumele achitate cu Citi Value Card la cele 5 categorii de comercian]i men]ionate \n acest material (a[a cum sunt ele 
definite [i \nregistrate conform regulamentului opera]ional Visa) vor fi creditate \n contul de card al clientului \n conformitate cu dispozi]iile contractului de 
card.

***Lista complet` a partenerilor [i muzeelor [i reducerile oferite de ace[tia este disponibil` pe www.citibank.ro [i \n agen]iile Citibank România.

****Oferit` de Cardif-Assurances Risques Divers S.A. Paris Bucharest Branch.

Oferta complet`, inclusiv costurile, termenii [i condi]iile [i regulamentul de func]ionare al programului Value sunt disponibile pe www.citibank.ro [i \n
agen]iile Citibank România.

Rata dobânzii pentru sumele utilizate la cump`r`turi [i rambursate integral \n perioada de gra]ie este 0. Rata dobânzii \n afara perioadei de gra]ie este de 
25,99 %/an fix` pentru cump`r`turi, respectiv 28,99 %/an fix` pentru retrageri de numerar. DAE maxim pentru o sum` de 5367 Lei utilizat` la  
comercian]i [i retrageri de numerar [i rambursat` \n rate egale \n termen de 12 luni este de 34,04%; suma total` rambursat` de catre de]in`torul de card 
este de 6259,40 Lei.


