
TIPY A AKTUALITY PRO KLIENTY FINANČNÍ SKUPINY ČESKÉ SPOŘITELNY ŘÍJEN 2015

» Vedení účtu zdarma 
 Díky programu Za důvěru má vedení
 účtu zdarma už 500 tisíc našich klientů.

» Podílový fond OPTIMUM 
 Optimální fond pro konzervativněji 
 laděné klienty.

» Životní pojištění FLEXI
 Dvojnásobné plnění v případě 
 onkologických onemocnění.

Platit kartou České spořitelny se vyplatí

Díky programu Za důvěru má vedení účtu
zdarma už 500 tisíc našich klientů

O oblíbenosti programu Za důvěru svědčí 
fakt, že jsme na konci srpna přivítali již 
půlmiliontého spokojeného klienta.
 
Chcete se také přidat? Stačí, když si budete 
na svůj účet v  České spořitelně posílat 
7  tisíc korun měsíčně a budete aktivně 
využívat alespoň jeden vybraný produkt 
(úvěr, autoleasing, hypotéku, úvěr ze sta- 
vebního spoření, kreditní kartu, životní 
pojištění FLEXI, investice nebo Podnika- 
telské konto Maxi). Zdarma získáte navíc 
také internetové a mobilní bankovnictví, 
bezkontaktní platební kartu a nálepku pro 
pohodlné placení, podúčet (Peníze stranou) 

Všem našim aktivním klientům jsme před rokem nabídli možnost vstoupit do programu 
Za důvěru, díky kterému mohou získat zdarma nejen vedení účtu, ale např. také dva výběry 
z bankomatů České spořitelny měsíčně a všechny příchozí platby.

a mnoho dalších služeb. Zastavte se u nás, 
program Za důvěru si můžete pořídit 
v kterékoliv naší pobočce.

Sleva 10 %
na veškeré domácí spotřebiče 
a výrobky péče o tělo

Platnost od 1. do 31. 10. 2015.

Sleva 20 %
na textilní výrobky 
zn. HUSKY

Platnost od 15. 10. do 15. 11. 2015.

Sleva 20 % při zakoupení jedné masáže nebo poukazu

Sleva 30 % při zakoupení dvou masáží nebo poukazů

Platnost od 1. do 31. 10. 2015.

Sleva 13 % 
na nezlevněné zboží, 
platí pouze v e-shopu

Platnost od 1. 10. do 31. 12. 2015.

Sleva 50 Kč
z ceny vstupenky na turné Glenn 
Miller Orchestra a večer ve stylu 
90. let – NO LIMIT 90’s! 

Platnost od 1. 10. do 15. 11. 2015. 

Sleva 25 % 
na celý nákup

Platnost od 1. do 31. 10. 2015.

Palečkovi a lážo plážo rekonstrukce 
s Buřinkou

Jak na půjčky, co s úsporami, jak si pořídit 
nové bydlení, to jsou otázky, které si 
Palečkovi kladli v  předchozích TV spotech. 
V  novém videu řeší svou další �nanční 
potřebu – vylepšení stávajícího bydlení. 
Rekonstrukce se díky výhodnému úvěru od 

Až do konce října 2015 platí nabídka úvěrů od Buřinky s akční úrokovou sazbou 
od 4,95 % p. a. s platností na tři roky při minimální výši úvěru 400 tisíc korun a bez nutnosti 
zástavy nemovitosti. 

Buřinky dá zvládnout rychleji a jednodušeji, 
než si Palečkovi myslí.

Ke všem úvěrům od Buřinky Vám navíc 
věnujeme poukázky na slevy, které Vám při 
vylepšení bydlení přijdou určitě vhod:

Akční slevu 20 až 50 % na kuchyně 
Oresi (plus extra další slevu od Buřinky 
ve výši 7 %).

5% dodatečnou slevu na okna a dveře
Vekra.

10% slevu na koupelnový a kuchyňský
sortiment Siko.

Více podrobností na www.uverodburinky.cz.

V  letošním roce pokračuje Česká 
spořitelna – penzijní společnost ve 
spolupráci se spolkem Život 90. 
V sobotu 10. října 2015  se budeme 
podílet na pořádání běžeckého závodu 
Seniorská míle.

Startuje v 9 hodin před areálem výsta- 
viště v  Praze 7. Činnost spolku také 
prezentuje prodejní putovní výstava 
DOMA (vidět jste ji mohli i v  našich 
prostorách). Výstava informuje veřej- 
nost, jak lze předcházet umísťování 
starých lidí do domovů seniorů 
a ústavů trvalé péče. Portréty zachycují 
seniory v  jejich domácím prostředí, 
které mají rádi a které nechtějí opustit. 
Zůstat doma mohou právě díky 
službám, které nabízí spolek Život 90 – 
pečovatelským službám, tísňové péči 
nebo pobytům v odlehčovacím centru. 
Zakoupením fotogra�í, vyhotovených 
v  různých velikostech a provedeních, 
přispějete na provoz těchto služeb 
a pomůžete tak seniorům žít déle doma. 

Více na www.zitdeledoma.cz.

Naše penzijní 
společnost pod-
poruje Život 90



8 výhod
platební karty
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Platit kartou České spořitelny se vyplatí

TICKETSTREAM
Slevu uplatníte zadáním kódu TS1015 v e-shopu 
na www.ticketstream.cz.

Pro využití této nabídky je nutné zaplatit kartou
České spořitelny.

www.ticketstream.cz

KAŠPÁREK 
Specialista na sortiment pro nejmenší děti. Sleva 13 % 
platí na veškeré nezlevněné zboží objednané v e-shopu. 
Pro uplatnění slevy je nutné zadat kód CS201510.
Slevu nelze využít na nákup dárkových poukazů.

Pro využití této nabídky je nutné zaplatit 
kartou České spořitelny.

www.kasparek-baby.cz

EURONICS
Sleva bude poskytnuta na celý nákup po předložení
kuponu v prodejně Euronics nebo po vložení slevového 
kódu SLEVAEURONICS v e-shopu na adrese 
www.euronics.cz. Slevy se nesčítají a není možné je 
kombinovat s jinými slevovými akcemi.

Pro využití této nabídky je nutné zaplatit 
kartou České spořitelny. 

www.euronics.cz

TAWAN
Prodlužte si léto s thajskou masáží TAWAN.
Slevu získáte při platbě kartou České spořitelny 
a po předložení kuponu v salonech thajských masáží 
TAWAN. Akční slevu nelze kombinovat s jinými slevami 
nebo dárkovými poukazy.

www.tawan.cz

VITALAND
Sleva bude poskytnuta na celý nákup po předložení 
kuponu v prodejně (mimo prodejen Plzeň, Trutnov a Písek) 
nebo po vložení kódu KPF486 v e-shopu vitaland.cz.    

Pro využití této nabídky je nutné zaplatit kartou
České spořitelny.

www.vitaland.cz

HUSKY
20% sleva platí na textilní výrobky zn. HUSKY.
Sleva se nevztahuje na akční a výprodejové zboží. 
Slevu lze uplatnit při nákupu zboží v e-shopu 
www.huskycz.cz zadáním kódu CS140915 v nákupním 
košíku nebo při předložení kuponu v prodejně.

Pro využití této nabídky je nutné 
zaplatit kartou České spořitelny.

www.huskycz.cz

Uzavřením nového FLEXI životního pojištění nebo FLEXI – JUNIOR 
v období od 14. září do 30. listopadu 2015 získáte možnost dvojnásob-
ného plnění v případě onkologických onemocnění.

Zvýhodnění se týká rizika velmi vážných 
onemocnění; při pojistné události s diagnó-
zou onkologického onemocnění vyplatíme 
dvojnásobek, maximálně 1 mil. korun navíc.

Nabídka platí pro nové smlouvy FLEXI, 
FLEXI – JUNIOR a pro stávající klienty 
FLEXI životního pojištění, kteří si ve své 
smlouvě připojistí riziko velmi vážných one- 
mocnění poprvé. Nepodceňujte rizika, která 
přináší život. 

Věděli jste, že:
– rakovina je druhou nejčastější příčinou
 úmrtí v České republice?
– nejčastěji zjištěnými onemocněními jsou
 u žen nádory prsu, tlustého střeva,
 dělohy a plic a u mužů nádory prostaty,
 tlustého střeva a plic?

FLEXI – pro jistotu! Více informací najdete 
na www.flexi.cz/akce.

V případě závažného onkologického 
onemocnění Vám zajistíme dvojnásobné
pojistné plnění

Očekáváte-li od investičního produktu jednoduchost, transparentnost a optimálně vyvá- 
žený poměr mezi potenciálem výnosu a kolísáním hodnoty Vašich peněz, pak je 
OPTIMÁLNÍ volbou smíšený podílový fond OPTIMUM.

Nejlepší přítel každého investora je fond, 
který se o jeho peníze umí postarat sám

Je OPTIMÁLNÍ pro konzervativněji laděné 
klienty, které neuspokojí výnosy na spoři- 
cích účtech, ale také si uvědomují, že pro 
dosažení lepšího zhodnocení je nutné 
akceptovat možnost mírnějšího kolísání 
hodnoty investice. 

Smíšený podílový fond OPTIMUM je 
komplexním investičním produktem. Kon- 
zervativní část portfolia fondu je tvořena 
konzervativními dluhopisy a nástroji peněž- 
ního trhu. V období výraznějších tržních 
výkyvů se podíl konzervativní složky port- 
folia zvyšuje, aby omezil jejich vliv. 
Dynamická složka portfolia fondu je tvo- 
řena především realitními investicemi, 
akciemi a alternativními investičními ná- 
stroji. V obdobích růstu dynamických aktiv 
pak nastavení fondu umožní podíl této 
složky navýšit. Fond tak díky svému 
nastavení pružně reaguje na tržní vývoj tak, 
aby klientům přinášel co nejvyšší možný 
výnos.

Více informací na www.investicnicentrum.cz.

PLATÍTE BEZPEČNĚ
– Limity ke kartě si zdarma změníte
 v internetovém bankovnictví.
– Při ztrátě karty ji jednoduše 
 zablokujete. 

VYPLATÍ SE TO
– Pokud Vám obchodník pošle 
 jiné zboží, než jste si objednali, 
 nebo Vám zboží nepřijde vůbec, 
 pomůžeme Vám.

PLATÍTE KDEKOLI
– Potraviny, drogerie, oblečení, léky, 
 kino, benzín, …
– Platební karty můžete používat 
 ve více než 200 zemích světa.

PLATÍTE RYCHLE
– S bezkontaktní kartou je placení
 elegance a rychlost sama.
– Přiložíte kartu k terminálu, 
 pípnete a je hotovo!

MÁTE DOKONALÝ PŘEHLED
– Díky internetovému bankovnictví
 a výpisům vždy víte, CO jste 
 platili, KDE jste to platili a KOLIK
 to stálo.

HOTOVOST VYBERETE 
I V OBCHODECH
– Vybírejte si peníze při placení 
 svého nákupu kartou v obchodě –
 služba Cashback je zdarma.

PLATÍTE POHODLNĚ
– Můžete nakupovat bez bankovek 
 a mincí.
– Žádné hledání bankomatů – 
 ušetříte svůj čas.

Více informací na 
www.jakplatitkartou.cz.

Stačí uzavřít u Buřinky do 31. 12. 2015 
stavební spoření pro dítě do 15 let s cílovou 
částkou nejméně 150 tisíc korun a do 
4 měsíců zaplatit poplatek za uzavření smlou- 
vy. Dárek Vám přijde poštou na korespon-
denční adresu uvedenou ve smlouvě.

Více informací na www.burinka.cz.

Dárek pro děti ke stavebku od Buřinky
Od Buřinky teď děti získají dárek! Ke stavebnímu spoření pro dítě do 2 let získáte 3D 
odlévací sadu s dvojrámečkem na fotku a odlitek. Ke smlouvě pro děti od 2 do 15 let 
včetně získáte od Buřinky sportovní batoh Puma.


