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Text:

Cetelem dnes představil nové internetové stránky pro kartu Aura. „Kromě přehledné
struktury a snadné obsluhy účtu pro stávající klienty přináší nové stránky i jednodušší
možnost získání karty přes internet. Zájemci mohou o kartu Aura PLUS zažádat on-line
vyplněním jednoduchého formuláře,“ uvedla ing. Gabriela Pithartová, ředitelka Správy
marketingu a komunikace společnosti Cetelem.
„Pro nové klienty jsme navíc připravili i zajímavý uvítací balíček,“ doplnila Gabriela
Pithartová. Všichni noví klienti, kteří si zažádají o vydání kreditní karty Aura PLUS on-line
na stránkách www.aurakarta.cz, získají jako bonus 0% úrok po dobu tří měsíců. Nová karta
Aura PLUS nabízí rovněž možnost využití spotřebitelského úvěru v prodejnách, označených
logem Aura, nebo malé osobní půjčky s pevně stanovenou délkou splácení a výší měsíční
splátky.
Stávajícím držitelům kreditních karet Aura umožňují nové stránky snadnou obsluhu karty
Aura a všeho, co s ní souvisí. Po přihlášení do Klientské zóny mohou například zjistit
aktuální výši disponibilní částky, mohou měnit výši úvěrového rámce, zažádat o zaslání
peněz na svůj bankovní účet či šekovou poukázkou na adresu nebo aktualizovat své osobní
údaje.
Pro platby na internetu je pro stávající držitele karet Aura připraveno jednoduché a
bezpečné řešení v podobě Virtuální karty. Virtuální karta nemá fyzickou podobu,
představuje ji pouze 16místné číslo, které společně s jedinečnou číselnou kombinací
generovanou pro každou transakci umožňuje bezpečné nákupy zboží a služeb
v internetových obchodech v ČR i po celém světě. „Naši klienti se nyní nemusí obávat, že
by někdo zneužil údaje o jejich kreditní kartě Aura, pokud s ní budou platit na internetu.
Jednoduše použijí Virtuální kartu a údaje o jejich kreditní kartě se nikde neobjeví,“
upřesnila Gabriela Pithartová. K bezpečnosti klienta přispívá i možnost okamžitě virtuální
kartu v Klientské zóně zablokovat, samozřejmostí je i přehled všech transakcí provedených
virtuální kartou.
Kreditní karty Aura, které vydává Cetelem ve spolupráci s asociací MasterCard, mohou
klienti používat v široké síti prodejních míst a bankomatů v ČR i po celém světě. Od roku
2006 mají všechny kreditní karty Aura až 50denní bezúročné období. Cetelem vydal za
celou dobu své existence již více než 900 000 kreditních karet. Jedná se jak o kreditní karty
Aura v barvách Cetelem, tak o kobrandované karty, vydávané ve spolupráci s obchodními
partnery.
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O společnosti CETELEM ČR, a.s.
Společnost CETELEM ČR, a.s. působí v České republice od roku 1996 jako finanční instituce orientující se
na poskytování úvěrových služeb. Je jednou z šestadvaceti dceřiných společností francouzské banky Cetelem
S.A., která je vedoucí evropskou společností na trhu finančních služeb a působí po celém světě. Cetelem je od
roku 1999 součástí finanční skupiny BNP Paribas.
Společnost Cetelem nabízí svým klientům spotřebitelské úvěry k nákupům zboží a služeb na splátky
v rozsáhlé síti partnerských prodejen, včetně prodejen automobilů a motocyklů. Cetelem dále vydává kreditní
karty Aura, která svým držitelům umožňuje opakované čerpání peněžní rezervy, a nabízí osobní půjčky –
účelové i neúčelové půjčky na financování nákladnějších projektů, např. na vybavení domácnosti, obnovu
bydlení, koupi automobilu či menší nemovitosti.
Další informace o společnosti naleznete na internetových stránkách www.cetelem.cz, www.aurakarta.cz,
www.autouver.cz, www.motouver.cz.
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