
TIPY A AKTUALITY PRO KLIENTY FINANČNÍ SKUPINY ČESKÉ SPOŘITELNY BŘEZEN 2016

» SERVIS 24 
 Změňte si své kontaktní a osobní údaje
 snadno a rychle.

» Doplňkové penzijní spoření 
 Nyní i pro nejmladší členy rodiny.
 A navíc s dárkem!

» Moderní kapesné – biip
 Kombinace platební karty a mobilní
 aplikace pro Vaše děti.

Platit kartou České spořitelny se vyplatí

Sleva 20 % při zakoupení jedné masáže nebo poukazu

Sleva 30 % při zakoupení dvou masáží nebo poukazů

Platnost od 1. 3. do 30. 4. 2016.

Sleva 15 % 
na nezlevněné zboží, 
platí pouze v e-shopu

Platnost od 1. do 31. 3. 2016.

Sleva 25 % 
na celý nákup

Platnost od 1. 3. do 30. 4. 2016.

Dárek k nákupu

Platnost od 1. 3. do 30. 4. 2016.

Sleva 10 % 
na celý nákup

Platnost od 21. 3. do 21. 4. 2016.

Sleva 20 %
na celý nákup 

Platnost od 1. do 31. 3. 2016.

Z široké nabídky mobilních aplikací ČS si určitě vyberete i Vy! 

Díky aplikaci Melinda můžete pohodlně a kdykoliv přispět na dobrou věc. Několika kliknutími si nastavíte stupeň zaokrouhlení 
a měsíční limit a dar vybranému projektu se strhne při každé Vaší platbě kartou. Přispět můžete i jednorázově. S Melindou máte 
jistotu, že Vaše příspěvky půjdou na dobrou věc a že v tom nikdy nebudete sami.

Obsluhovat svoje účty pomocí mobilu můžete s aplikací SERVIS 24 Mobilní banka. Zobrazí Vaše účty, jejich zůstatky a historie 
transakcí. Můžete realizovat platbu zadáním všech potřebných údajů, vyfocením složenky či naskenováním QR kódu. Umožní Vám 
rychle dobít kredit mobilu, ovládat platební karty nebo vyhledat náš nejbližší bankomat či pobočku. 
  
Stav svých financí budete okamžitě znát díky aplikaci Můj stav. Rychlé a jednoduché přihlášení Vám umožní pasivní přístup 
k Vašim účtům, které tak budete mít stále pod kontrolou. Transakce pak můžete realizovat prostřednictvím aplikace Mobilní banka. 

Sjednání schůzky v pobočce umožní aplikace Lístkomat. Utrhněte si pořadový lístek, aniž byste byli v pobočce, a přijďte, až když 
budete na řadě! Nebo si sjednejte schůzku v pobočce na konkrétní den a čas. Lístkomat také ví vše o našich pobočkách – zná 
jejich otevírací hodiny, tel. čísla či adresy. Může Vás také navigovat přímo do pobočky. 

Investiční centrum – brána do světa investic. Nabídne Vám okamžitý přístup k informacím o investování. Všechny kurzy investic, 
jejich výkonnosti či grafy budete mít díky němu stále při ruce!

Chcete pohodlně ovládat svůj účet přes mobilní telefon? Nebo Vás zajímají jen zůstatky u produktů, které u nás máte? Chcete si přes mobil 
sjednat schůzku v pobočce, znát novinky ze světa investic nebo pomoct nějakému charitativnímu projektu? To vše zvládnete prostřednic-
tvím rozsáhlé rodiny mobilních aplikací České spořitelny!

Aktualizace kontaktních údajů přes SERVIS 24

Přestěhovali jste se a potřebujete změnit adresu pro korespon- 
denci nebo trvalou adresu? Změnili jste jméno? Máte nové 
telefonní číslo? Chcete si změnit e-mailovou adresu? Nebo si 
pouze potřebujete zkontrolovat aktuální nastavení svých kontakt- 
ních údajů u jednotlivých produktů? To vše můžete již nyní 
aktualizovat v internetovém bankovnictví SERVIS 24.

Jak na to?
– Přihlaste se do služby SERVIS 24.
– Pokud jste si delší čas neaktualizovali své údaje, hned po 

přihlášení se Vám zobrazí zpráva s žádostí o jejich kontrolu.
– Údaje můžete aktualizovat kdykoliv kliknutím na své jméno 

v pravém horním rohu S24 nebo kliknutím na ikonu Nastavení 
aplikace – záložka Kontaktní a osobní údaje.

– Zobrazí se stránka Změna kontaktních a osobních údajů – zde 
si zkontrolujte všechny uvedené údaje, včetně informací u jed- 
notlivých produktů, a případně doplňte či opravte, co je potřeba.

Změňte si své kontaktní a osobní údaje snadno a rychle ve službě SERVIS 24. Využijte možnosti úpravy kontaktních, ale i osobních údajů 
rychle, z jednoho místa, pro všechny produkty najednou a kdykoliv.

– Po kontrole a doplnění klikněte na tlačítko „Potvrdit“, a to i v pří- 
padě, že jste žádné údaje neměnili. Potvrdíte tím správnost 
dosavadních údajů.

Upozornění: Telefonní číslo pro bezpečnostní SMS a 3D Secure 
platby, které slouží k potvrzení internetových plateb, můžete z bez- 
pečnostních důvodů měnit i nadále pouze osobně v pobočce.
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Platit kartou České spořitelny se vyplatí

VITALAND
Sleva bude poskytnuta na celý nákup po předložení 
kuponu v prodejně (mimo prodejen Plzeň, Trutnov a Písek)
nebo po vložení kódu KPF519 v e-shopu vitaland.cz.

Pro využití této nabídky je nutné zaplatit kartou
České spořitelny.

www.vitaland.cz

KAŠPÁREK baby
Specialista na sortiment pro nejmenší děti. Slevu lze
uplatnit v e-shopu kasparek-baby.cz vložením kódu 
kuponu C16-P115-2 do pole „Přeji si použít slevový kupon“. 
Sleva se vztahuje na celý sortiment kromě již zlevněného
zboží a poukázek.

Pro využití této nabídky je nutné zaplatit 
kartou České spořitelny.

www.kasparek-baby.cz

LOAP
LOAP.cz – kdo jsme? Ale vy nás přece znáte. Jsme česká
značka sportovního oblečení, obuvi a batohů. Slevu lze 
uplatnit na úplně celý sortiment v e-shopu LOAP.cz 
po vložení kódu C16-P120-1. Slevový kód vložte v košíku
do pole „uplatněte slevový nebo dárkový poukaz“. 

Pro využití této nabídky je nutné zaplatit 
kartou České spořitelny. 

www.loap.cz

TAWAN
Vstupte do světa výjimečných thajských masáží, 
relaxace a pohody nebo darujte svým blízkým dárkový 
poukaz. Slevu získáte při platbě kartou České spořitelny 
a po předložení kuponu v salonech TAWAN. Akční slevu
nelze kombinovat s jinými slevami nebo dárkovými
poukazy.

www.tawan.cz

COMFOR
Akční nabídka (platí pouze při platbě kartou České spořitelny): 
– Ke každému notebooku příslušenství do 1 000 Kč zdarma.
– Ke každému dotykovému mobilnímu telefonu příslušenství do
 500 Kč zdarma.

Akce platí v těchto prodejnách: Brno – OC Olympia a OG Vaňkovka; 
Praha – Palladium, OG Fénix, Palác Flóra, Čs. Armády 34; 
Ostrava – OC Futurum, Nová Karolina; Hradec Králové – OC Futurum;
Liberec – OC Nisa; Most – OC Central; Jihlava – Citypark; 
Žďár nad Sázavou – Nádražní 26.

www.comfor.cz 

KOSMAS
Knihkupectví Kosmas – místo, kde se cítíte dobře. 
Naše prodejny najdete již ve 12 městech po celé 
republice. Slevy se nesčítají a nelze je uplatňovat 
dodatečně. Seznam a adresy knihkupectví 
na www.klubkosmas.cz.

Pro využití této nabídky je nutné 
zaplatit kartou České spořitelny.

www.klubkosmas.cz

Je zbytečné platit za výpisy z účtu. Rychlejší a pohodlnější je elektronická cesta.

Elektronické výpisy šetří peníze, čas i místo

Váhat mezi výpisy zasílanými běžnou poš- 
tou a elektronicky už nemusíte. Výpisy ve 
formátu PDF jsou totožné s papírovými 
výpisy z Vašeho běžného či kartového účtu. 
Zbavte se spousty zbytečných papírů. 
Elektronické výpisy jsou zdarma, ušetříte 
tedy 25 Kč za doručení poštou. Také šetří 
čas, prostor, peníze i přírodu. 

Snadno a rychle si je zobrazíte ve svém 
počítači. Jestliže navíc jediným důvodem, 

proč ještě setrváváte u těch papírových, 
byly pochybnosti o jejich uznávání např. na 
úřadech, sáhněte klidně po těch elektro- 
nických. Úřady elektronické výpisy vystave- 
né bankou dnes již běžně akceptují.

O přechod z papírového výpisu na elektro- 
nický lze zažádat ve službě  SERVIS 24. 
V záložce Nastavení v sekci Výpisy.

Zapomeňte na prasátko, moderní kapesné se jmenuje biip. Kombinuje platební kartu s mobilní a webovou aplikací. 

Moderní kapesné pro Vaše děti – biip

Díky aplikaci ke kartě přesně víte Vy i Vaše 
dítě, kolik má zrovna na účtu a jaké byly 
jeho příjmy a výdaje. V aplikaci najdete i ši- 
kovné digitální prasátko, do kterého si dítě 
může odkládat peníze a sledovat, jak se 
blíží ke svému vysněnému cíli.

Biip poradí, jak správně platební kartu 
používat a na co si dát pozor. Malé uživatele 
navíc odmění odznaky za každý pokrok, 
který při zacházení s penězi udělají. Jako 
rodič můžete také nastavit, zda chcete, aby 
se dalo kartou platit v obchodě, na inter- 
netu či vybírat z bankomatu. Tohle vše mů- 
žete vyřešit pomocí svého telefonu, který 

máte stále u sebe. Rodiče jsou díky kapes- 
nému biip v klidu, kluci a holky v pohodě. 
 
A to nejlepší na konec. Abyste si mohli biip 
pořídit, nemusíte chodit do banky a ani si 
zakládat účet. Jednoduše si kartu na webu 
www.biip.cz objednáte a do několika dnů ji 
máte ve schránce. Pak už zbývá jen stáh- 
nout apku a je to. 

Od 1. ledna 2016 je možné založit doplňkové penzijní spoření i pro nejmladší členy Vaší rodiny. Nyní tak můžete svému dítěti nebo 
vnoučeti usnadnit vstup do dospělého života třeba příspěvkem na kvalitní vzdělání. 

Šetřit dětem na budoucnost se vyplatí

Začít spořit můžete už od 100 Kč měsíčně, 
ale když budete spořit 300 Kč, získáte i pro 
ně státní příspěvek. Za rok je možné dostat 
od státu až 2  760 Kč. Nejvýhodnější je 
založit smlouvu dětem do 8 let, pokud totiž 
budete spořit alespoň 10 let, budou si moci 
v  18 letech třetinu úspor vybrat bez 
nutnosti ukončení spoření. Obecně platí, že 
se spořením je dobré začít co nejdříve, 
třeba i s nižší částkou. V konečném důsled- 
ku to znamená, že na stejnou cílovou 
částku dáte ze svých peněz méně, než když 
se spořením začnete později. Česká 

spořitelna – penzijní společnost nabízí také 
všem klientům unikátní službu Garance, 
která Vám zaručí, že o vložené příspěvky 
nepřijdete.

Založte doplňkové penzijní spoření nezleti- 
lému do 31. března 2016 a získejte jako 
odměnu poukázku 500 Kč do Mall.cz. 

Více informací najdete na stránkách 
www.ceskapenzijni.cz/sporeniprodeti, v po- 
bočkách České spořitelny nebo v síti 
externích poradců.


