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Proud to be Erste

Studenti jako klientský segment

ERSTE GROUP

Inovativní, zvídaví, zajímají se o technologické novinky.
Studenti pro banky představují potenciál - stávají se z nich aktivní
klienti.
Klient „roste“ spolu s bankou:
9učí se postupně zacházet s bankovními produkty
9může si stejné číslo účtu ponechat celý život
(dětský účet (X konto) → studentský účet (OÚČS Student) → Osobní
účet ČS)
Většina studentů zůstává klienty ČS i po skončení studia.
Studentům máme co nabídnout.
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Proud to be Erste

Česká spořitelna má studentům co nabídnout

ERSTE GROUP

Nejvariabilnější studentský účet na trhu.
Zvýhodněné úvěrové produkty: úvěr na studium,
kontokorent.
Nejširší internetové bankovnictví.
Specializovanou pobočku pro studenty.
Spolupráce se školami (VŠE), generální partnerství
soutěží pro středoškoláky.
Podpora kulturních aktivit pro mládež a studenty.
Mnoho dalšího: nejširší síť bankomatů v ČR,
zvýhodněné výběry z bankomatů Erste Group,
rozsáhlou pobočkovou síť…
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Proud to be Erste

Osobní účet České spořitelny Student

ERSTE GROUP

Osobní účet České spořitelny
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Proud to be Erste

Proč měníme účet pro studenty?

ERSTE GROUP

Studentský účet: zahrnuje širokou věkovou skupinu mladých klientů (15
až 30 let), jejich potřeby se velmi liší:
Učet musí být variabilní, aby vyhovoval
všem.
Chceme rozšířit nabídku produktů a služeb pro studenty (platební karty,
Výběry z bankomatů ČS zdarma, Platby v rámci ČS/ČR zdarma aj.):
Pestřejší nabídka produktů a služeb.
Navazujeme na úspěch Osobního účtu ČS:
Rozšiřujeme produkt, se kterým jsou klienti
spokojeni.
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Osobní účet ČS Student navazuje na Osobní účet ČS

ERSTE GROUP

Osobní účet ČS je úspěšný:
9 10. srpna 2007: Osobní účet České spořitelny
9 Účet roku 2007 (soutěž MasterCard banka roku 2007)
9 Celkem téměř 1,2 mil. majitelů OÚČS

Osobní účet České spořitelny Student
Produkty a služby jako OÚČS (Výběry z bankomatů ČS zdarma, aj.)
Za zvýhodněných cenových podmínek
Program výhod České spořitelny Student
Roční příspěvek na ISIC (200 Kč)
Embosované karty od 15 let
Kontokorent a Chytrá karta ČS celkově s limitem až 40 tisíc Kč
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Osobní účet ČS Student: průzkum (volba banky)

ERSTE GROUP

Pokud byste uvažoval(a) o založení studentského účtu, pro kterou banku byste se
pravděpodobně rozhodl(a)?
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Proud to be Erste

Osobní účet ČS Student:
průzkum (produkty a služby)

ERSTE GROUP

Jaké z nabízených produktů/služeb ke svému studentskému kontu v současnosti
využíváte?
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bankomatů zdarma. Všechny ostatní služby jsou také v nabídce Osobního účtu
ČS Student.
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Proud to be Erste

Osobní účet ČS Student:
průzkum (výběry z bankomatů)

ERSTE GROUP

Uvedl(a) jste, že využíváte výběry z bankomatů, kolikrát v průměru za měsíc?
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Více než polovina studentů ve věku 18-30 let vybírá nejméně 3x měsíčně z
bankomatu. Využijí Výběry z bankomatů České spořitelny zdarma.

40
35
30

26,9
24,0

25

24,5
19,7

20

16,2

15

15,7

12,8
10,3

10

6,4

5
0
1x

2x

3x

15-17 let, n=78

Údaje v %

4x

5x a více

18-30 let, n=229

10

Proud to be Erste

Program Student+ versus OÚČS Student

ERSTE GROUP

Program Student+

Osobní účet ČS Student

Pevně daný balíček

Volně sestavitelný účet, služby lze
libovolně přidávat a ubírat
Výběr ze 13 volitelných služeb

Elektronická studentská karta

Embosované karty od 15 let, včetně
zlatých

Slevový program Student+

Slevový program Partner

Zvýhodnění pro dané produkty

Program výhod ČS Student s
možností slevy na jakýkoli počet
produktů

Cestovní pojištění vázané na
kartu, pojištění platební karty

Plná nabídka produktů Speciál
včetně novinky - Úrazové pojištění
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Osobní účet České spořitelny Student

ERSTE GROUP

O Osobní účet ČS Student je možné požádat on-line
prostřednictvím nového konfigurátoru na
www.csas.cz/osobniucet.

12
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Osobní účet České spořitelny Student

ERSTE GROUP

• Kontokorent a Pojištění pravidelných výdajů
nabízíme k Osobnímu účtu ČS Student klientům
od 18 let.
• Studenti od 18 let mohou využít plnou nabídku
služeb jako u standardního Osobního účtu ČS.

13

Proud to be Erste

Osobní účet České spořitelny Student

ERSTE GROUP

• Po nastavení účtu vyplní klient základní
osobní údaje a vybere pobočku, kde
chce uzavřít smlouvu.
• Do dvou pracovních dnů budeme klienta
kontaktovat a dohodneme s ním
schůzku v pobočce.

14

Proud to be Erste

Debetní karty pro studenty

ERSTE GROUP

OÚČS Student rozšiřuje nabídku debetních karet pro studenty:
Končí vydávání původní elektronické studentské karty

→

Výběr ze šesti mezinárodních karet:
Visa Electron, Maestro, Visa Classic Partner, MC Standard Partner
Z hlediska ceny nezáleží na tom, zda si klient zvolí embosovanou
nebo elektronickou kartu.

Poprvé na českém trhu vůbec mají studenti možnost sjednat si ke
studentskému účtu zlatou kartu:
Visa Gold Partner
MasterCard Gold Partner
Další služby ke kartám oblíbené mezi studenty:
9zvýhodněný poplatek (6 Kč) za výběry z bankomatů Erste Group
(cca 5000 bankomatů v Evropě)
9možnost zvolit si vzhled karty pomocí služby Karta podle Vás
9volitelné Pojištění zneužití platební karty v případě ztráty nebo odcizení
9možnost změny PIN ke kartě
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Úrazové pojištění

ERSTE GROUP

Sjednává se přímo k účtu, v nabídce od února 2009
9Až 300 000 Kč jednorázové odškodné v případě trvalých následků úrazu.
9Až 300 Kč/denně v případě léčení úrazu doma.
9Až 300 Kč/denně v případě hospitalizace z jakéhokoliv důvodu.

Úroveň
A
A+
B
B+

Trvalé následky Denní odškodné za Hospitalizace v nemocnici
úrazu
dobu léčení úrazu
z jakýchkoliv důvodů
100.000 Kč
300.000 Kč
100.000 Kč
300.000 Kč

100 Kč
300 Kč
X
X

100 Kč
300 Kč
100 Kč
300 Kč
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Cena
měs.
49
129
49
129

Varianty A a A+ poskytujeme
studentům do 18 let.
Varianty B a B+ poskytujeme
dospělým klientům a studentům
od 18 let.
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Program výhod České spořitelny Student

ERSTE GROUP

Co je Program výhod České spořitelny:
9 Cenové zvýhodnění klientů, kteří aktivně využívají Českou spořitelnu a její finanční skupinu.
9 Další výše slevy se odvíjí podle: součtu příchozích plateb/vkladů na účtu za měsíc nebo aktuální
výše všech uložených i vypůjčených peněz ve Finanční skupině České spořitelny.
9 K Programu výhod klient přistoupí po podepsání smlouvy v pobočce ČS.

Program výhod České spořitelny Student
9Možnost získat i více než tři produkty k Osobnímu účtu ČS Student
zdarma.
9Aktivní klient: podmínkou 1 příchozí platba/vklad za měsíc.
(u standardního Programu výhod: 1 příchozí platba/vklad na účet + 2
aktivní transakce za měsíc)
9Samotné aktivní využívání účtu přináší 10% slevu – pouhá jedna
příchozí transakce měsíčně (např. kapesné od rodičů).
9Nižší limity pro přiznání slevy.
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Nabídka pro studenty

ERSTE GROUP

Osobní účet České spořitelna Student - zvýhodněné poplatkování
Standard I
0 až 1 produkt
Standard II
2 až 3 produkty
Standard III
4 až 6 produktů
Standard IV
7 až 9 produktů

zdarma

Plus I
1 až 2 produkty
Plus II
3 až 4 produkty
Plus III
5 až 6 produktů

zdarma
40 Kč

159 Kč
289 Kč
389 Kč

80 Kč

Program výhod České spořitelny Student
Program výhod České spořitelny Student - podmínky pro získání slevy
Aktivní
účet

Kreditní obrat na účtu

Bilanční suma

Sleva

5

každý aktivní klient

každý aktivní klient

10 %

5

min. 5 tis. Kč

min. 60 tis. Kč

25 %

5

min. 10 tis. Kč

min. 100 tis. Kč

50 %

5

min. 15 tis. Kč

min. 200. Kč

75 %

5

min. 20 tis. Kč

min. 1 mil. Kč

100 %

nebo
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Modelový příklad I

ERSTE GROUP

Studentka SŠ, věk 18 let, potřebuje účet s platební kartou, na kterou se může spolehnout i v
zahraničí. V České republice hodně vybírá z bankomatu a ráda by obsluhovala svůj účet
po internetu nebo telefonu. Vítá slevy při nákupech zboží nebo letenek.
9Embosovaná platební karta Visa Classic Partner
Slevy u obchodníků v rámci programu Partner

9SERVIS 24 – telefonní a internetové bankovnictví
9Výběry z bankomatů ČS zdarma
Neomezený počet výběrů v největší síti bankomatů v ČR

9Vedení účtu
9Vyhotovení měsíčních výpisů
9ISIC karta

Měsíčně za vedení účtu: 0 Kč
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Modelový příklad II

ERSTE GROUP

Student VŠ, věk 24 let, má již vlastní příjem ve výši 10 tisíc Kč měsíčně. Na stavebním
spoření má díky rodičům naspořeno 200 tisíc Kč. Oproti předchozímu klientovi potřebuje
navíc kontokorent zhruba15 tisíc Kč.
9Embosovaná platební karta Visa Classic Partner
Slevy u obchodníků v rámci programu Partner.

9SERVIS 24 – telefonní a internetové bankovnictví
9Výběry z bankomatů ČS zdarma
Neomezený počet výběrů v největší síti bankomatů v ČR.

9Kontokorent ve výši 20 tisíc Kč
9Zůstatkové SMS zdarma
Dvě služby bavíc bez
vlivu na celkovou cenu.
9Platby v rámci ČS zdarma
9Vedení účtu
9Vyhotovení měsíčních výpisů
9ISIC karta
Běžná měsíční cena 40,- Kč
Suma vkladů a úvěrů celkem min 200 tisíc Kč ... sleva 75%
Suma měsíčních příchozích transakcí 10 tisíc ... sleva 25%

Měsíčně za vedení účtu 10,- Kč
(se slevou 75 %)
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Osobní účet ČS Student: dostupnost a načasování

ERSTE GROUP

Sjednání účtu: jakákoli pobočka České spořitelny
Nastavení účtu – přidání/odebrání služeb:
9 v jakékoli pobočce ČS
9 po telefonu
9 možnost podat žádost o založení účtu přes internet
Načasování:
9Od 2. února 2009: v testovacím
období.
9Od 16. února 2009: ostrý provoz.
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Studentská specifika

ERSTE GROUP

Studentská specifika
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Studenti a internetové bankovnictví

ERSTE GROUP

Mají inovativní myšlení, vyžadují nové technologie a
využívají je.
Chtějí vyřizovat veškeré služby přes internet nebo
e-mail.
77%

majitelů studentských účtu využívá
SERVIS 24 Internetbanking
(standard 42 %).

Studenti si nejrychleji ze všech klientů aktivují Servis 24
Internetbanking – většina do 10 dnů.

Internetové bankovnictví ČS (SERVIS 24 Internetbanking) –
nejširší nabídka na trhu.
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Studenti a úvěry

ERSTE GROUP

Zvýhodněné studentské úvěry:
9Vyřízení úvěru bez poplatku, zvýhodněná úroková sazba.
9Splátky lze odložit až na dobu po skončení studia
9Průměrná výše je 100 000 Kč.
9Měsíčně poskytneme 150 až 200 úvěrů.
Kontokorent
9Volitelnou součástí Osobního účtu ČS Student.
9Poskytujeme na základě potvrzení o studiu, ručitele ani potvrzení o příjmu
nevyžadujeme.
9Studenti VOŠ a VŠ můžou získat až 20 000 Kč.
9Průměrná výše kontokorentu je 11 500 Kč.
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Chytrá karta ČS pro studenty

ERSTE GROUP

Kartu si klient sestaví podle svého.
Studenti mají 1. pásmo služeb zdarma.
Klient si nastaví i vzhled karty – výběr z
48 vzhledů z galerie obrázků nebo svůj
vlastní design.
Na základě potvrzení o studiu klienti VŠ a
VOŠ získají automaticky limit ke kartě ve
výši až 20 000 Kč.
Automatické služby pro všechny držitele
karty: garance nejnižší ceny a ochrana
nákupu při zničení a krádeži.
Celkem 10 volitelných služeb.
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Pobočka pro studenty

ERSTE GROUP

9Pobočka přímo v prostorách Vysoké školy ekonomické.
9Specializuje se na poradenství v oblasti produktů a služeb pro studenty,
otevřená je ale i široké veřejnosti.
9Vybavena je i terminálem pro přístup do internetového bankovnictví České
spořitelny, přístup na www stránky VŠE, jízdní řády a další stránky.
9Prostřednictvím terminálu lze i vytisknout výpis z účtu.
9Funguje od r. 2006
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Další nabídka pro studenty

ERSTE GROUP

Na studenty myslíme i jinak
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Spolupráce s vysokými školami

ERSTE GROUP

Spolupráce s vysokými školami:
Vysoká škola ekonomická
Univerzita Hradec Králové
Technická univerzita Brno
9Podpora publikačních činností.
9Podpora studentských prací v rámci grantů.
9Semináře a přednášky na vybraná témata vedené zástupci z ČS.
9Oponentury diplomových a doktorandských prací zástupci z ČS.
9Podpora vědecké a výzkumné činnosti.
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Sponzoring soutěží pro děti a mládež

ERSTE GROUP

Generální partnerství:
Eurorebus aneb škola hrou s Českou spořitelnou
9Kombinuje vzdělávání se zábavou.
9Prověří znalosti žáku 2. stupně základních škol a studentů středních škol
z oblasti zeměpisu, dějepisu, přírodopisu a společensko-vědních oborů.
9Soutěž probíhá po celý školní rok a vrcholí začátkem června celostátním
finále.

Středoškolská odborná činnost
9Soutěž pro talentované středoškoláky - řeší odborné problémy v 18 vědních
oborech.
9Nejúspěšnější studenti se účastní prestižních mezinárodních soutěží.
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Sponzoring kulturních akcí – generální partnerství

ERSTE GROUP

Colours of Ostrava
9Jeden z největších festivalů v České republice.
9Velká žánrová rozmanitost - 12 hudebních scén.
Rock for people
9Jeden z nejnavštěvovanějších festivalů v ČR.
9Výrazné zahraniční zastoupení, letos proběhne 15. ročník.
České hrady.cz
9Generální partnerství letní kulturního festivalu, který se koná na významných
českých historických památkách.
9Přehlídka nejúspěšnějších hudebních skupin tuzemské scény spolu s dalším
kulturním programem.
Podpora sportovních projektů
Kolo pro život
9Největší seriál závodů horských kol v ČR.
9Určen všem věkovým a sociálním skupinám, a různě pokročilým cyklistům.
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Česká spořitelna a studenti

ERSTE GROUP

Děkujeme za pozornost a rádi odpovíme na Vaše dotazy.
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