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Česká spořitelna preventivě upozorňuje své klienty na podvodné e-maily
Někteří z klientů dostali během posledních dnů podvodné e-mailové zprávy (tzv. phishing), které mají
vzbudit dojem, že byly odeslány z e-mailové adresy České spořitelny. Obsahují odkaz na údajný web
internetového bankovnictví SERVIS 24 nebo na falešné webové stránky internetového obchodníka.
Klienti jsou pak vyzvání k zadání osobních bankovních údajů. Cílem podvodných e-mailů je získat
klientské číslo a heslo adresáta (identifikační a autentizační údaje) ke službě internetového
bankovnictví SERVIS 24 a pokusit se následně o jejich zneužití. Některé ze zpráv nejsou příliš
povedené, jsou psány špatnou češtinou, anglicky nebo prvky azbuky. Poslední poměrně věrohodná
verze například informuje o údajném zamítnutí platební transakce a to v českém a anglickém jazyce.
Česká spořitelna žádnou takovou zprávu klientům nerozesílala a po klientech nikdy prostřednictvím
e-mailu žádné bezpečnostní údaje nepožaduje.
Česká spořitelna preventivně vyzývá klienty, aby na zprávu v žádném případě nereagovali a prostřednictvím
prolinku v jejím těle se do služby SERVIS 24 nepřihlašovali. Pokud by někdo z klientů na e-mail reagoval, se
znalostí pouhých dvou identifikačních údajů není možné službu SERVIS 24 zneužít k neoprávněnému
převodu prostředků. V případě, že kdokoli z klientů na zprávu zareagoval, banka doporučuje, aby ihned
kontaktoval její klientské centrum na telefonním čísle 800 207 207 pro zablokování služby a vygenerování
nových přihlašovacích údajů.
Česká spořitelny zároveň prosí klienty, kteří podvodný e-mail dostali, nebo v budoucnu dostanou, aby jej
poslali na adresu csas@csas.cz. Pomohou tak dalšímu posilování prevence proti zneužití internetového
bankovnictví.
Vysoká bezpečnost internetbankingu České spořitelny je zajištěna sérií bezpečnostních prvků, které na sebe
navazují, ale jsou na sobě nezávislé. Veškeré pokusy o narušení bezpečnosti svého internetbankingu Česká
spořitelna úspěšně odvrací.
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Stejné pravidlo, tedy nereagovat na zprávu, doporučuje Česká spořitelna také v případě, pokud podobný
podvodný e-mail přijde z jiné společnosti než České spořitelny, například z karetních asociací či internetových
firem.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Kristýna Havligerová
Tisková mluvčí ČS
E-mail: khavligerova@csas.cz
Tel.: 261 073 330
Mobil: 724 602 113

Rok 2007 Česká spořitelna v číslech:
Přes 1 milion klientů využívá přímé bankovnictví České spořitelny; 2. banka v ČR v objemu aktiv (855 mld. Kč) při výši zisku (8,12 mld. Kč) v ČR; ;
3 hlavní kanály přímého bankovnictví – SERVIS 24 (Telefon, Internet a GSM); 4 hlavní skupiny klientů - drobní klienti, malé a střední firmy, města a
obce; a velké korporace; přes 5 milionu klientů - největší počet klientů v ČR; klienti mají 6 možností, jak obsluhovat svůj účet: osobně na pobočce,
prostřednictvím sběrného boxu, přes telefon, internet, bankomat, mobilní telefon; kterémukoli z klientů je k dispozici 7 poboček v ČR otevřených 7
dní v týdnu (celkem má ČS 636 poboček) protože klienti ČS nejsou vázáni k jediné pobočce; v 8 evropských zemích (ČR, Slovensko, Maďarsko,
Rakousko, Chorvatsko, Srbsko, Rumunsko, Ukrajina) mohou klienti vybírat z bankomatu skupiny Erste za jednotný poplatek 6 Kč; 13 dceřiných
společností pokrývajících komplexně finanční potřeby klientů; 14 hypotečních center pro komplexní servis v bydlení; 15 komerčních center pro
klientelu malých a středních firem; 49 bankomatů v ČR pro nevidomé; více než 100 miliard Kč ve správě; více než 180 let tradice; 1107 bankomatů;
10 899 profesionálních zaměstnanců. Údaje k 30. září 2007. Finanční ukazatele jsou konsolidované, vypočtené podle mezinárodních standardů pro
finanční výkaznictví.
Česká spořitelna – Zodpovědný partner společnosti
Česká spořitelna udržuje a rozvíjí mecenášskou tradici, která stála u samého zrodu spořitelnictví před 180 lety. Podporuje charitativní neziskové
společnosti a organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné organizace, nadace a nadační fondy. V roce 2002 se stala zřizovatelem Nadace
České spořitelny, jejímž účelem je podpora projektů v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, veřejných a sociálních záležitostí, zdravotní péče, charity,
komunálních aktivit, sportu a ekologie. Z prostředků nadace jsou finančními dary podporovány neziskové charitativní společnosti a sdružení, jako
např. Charita Česká republika, Nadace VIA, humanitární sdružení Život 90 (zabývá se problematikou seniorů a aktivním životem ve stářím) a
občanské sdružení Sananim (věnuje se prevenci a léčbě drogově závislých mladých lidí) dále Nadační fond Mamma, který se věnuje se
problematice karcinomu prsu, či Nadace Terezy Maxové, podporující dětské domovy po celé České republice. Do charitativních aktivit zapojuje
Česká spořitelna i svoje klienty. Od listopadu zahrnuje do věrnostního Bonus Programu, jehož prostřednictvím mohou klienti čerpat body na
odměny za platby kartou, také možnost věnovat body na charitativní účely.
Erste Bank
Erste Bank patří s více než 50 000 zaměstnanci, kteří poskytují služby 16 mil. klientům ve více než 2.700 pobočkách v 8 zemích (ČR, Slovensko,
Maďarsko, Rakousko, Chorvatsko, Srbsko, Rumunsko, Ukrajina), mezi lídry finančních institucí ve střední Evropě. K 30. září 2007 dosáhla skupina
Erste v objemu aktiv 201 mld. EUR, čistého zisku v hodnotě 838 mil. EUR a ROE 13,5 %.

Česká spořitelna je bankou první volby pro všechny skupiny klientů:
¾ díky prvotřídním výkonům našich zaměstnanců poskytujeme špičkové poradenství, podporu a služby našim klientům;
¾ díky špičkovému poradenství, podpoře a službám našim klientům zajišťujeme nadprůměrné výnosy našim akcionářům;
¾ díky nadprůměrným výnosům našim akcionářům vytváříme podnětné a hodnotné pracovní podmínky pro naše zaměstnance;
¾ díky nadprůměrným výnosům našim akcionářům pomáháme v rozvoji společnosti, v níž působíme.

