Praha, 8. října 2020

Zonky se stává součástí Air Bank

Společnost Benxy s.r.o., poskytovatel služeb Zonky (dále jen „Zonky“), se 8. října 2020 stala dceřinou
společností Air Bank. Jak už obě společnosti ze skupiny PPF uvedly letos v srpnu, cílem mnohem
užší spolupráce je umožnit klientům Air Bank jednodušší přístup ke službám Zonky a naopak. Značka
Zonky bude stejně jako její služby pokračovat jako doposud.
„Chceme pomoci oběma značkám být ještě úspěšnější než dnes a dostat jejich služby k ještě většímu počtu
lidí. A toho dosáhneme i díky tomu, že budeme dohromady efektivnější a současně se od sebe vzájemně
naučíme to, co umí druhá firma lépe,“ říká Michal Strcula, generální ředitel a předseda představenstva Air
Bank.
Spolu s dokončením transakce Air Bank oznámila také vytvoření nové obchodní divize, která bude
koordinovat aktivity dnešní divize retailového bankovnictví Air Bank a kontaktního centra banky. Řízením
nové obchodní divize bude pověřen Jiří Humhal, který i nadále zůstává generálním ředitelem Zonky.
Air Bank i Zonky jsou pravidelně klienty i odborníky oceňované za své služby a přístup k zákazníkům. Air
Bank jen za poslední rok vyhrála například ankety Banka roku, Nejlepší banka, Nejvstřícnější banka, Novinka
roku nebo Nejatraktivnější zaměstnavatel v oboru financí. Zonky v poslední době vyhrálo například Zlatou
korunu v kategorii fintech nebo získalo ocenění Nejdůvěryhodnější značka v oblasti dodavatelů
mimobankovních půjček. Obě společnosti se také pravidelně umisťují na předních příčkách indexu
odpovědného úvěrování Člověka v tísni.
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O společnosti Air Bank a.s.
Air Bank, člen skupiny PPF, je moderní a inovativní českou bankou 21. století s internetovým
bankovnictvím nové generace a vlastní pobočkovou sítí. Klientům nabízí elegantně jednoduché služby bez

absurdních poplatků. Ceník banky se vejde na jedinou stranu A4. Vizí Air Bank je být první bankou, kterou
mohou mít lidé rádi. Mezi hodnoty banky patří jednoduchost, odvaha, pravdivost a přátelství.
Více informací najdete na webu www.airbank.cz.

