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S odvrací další útok na své internetové bankovnictví.
Další podivné maily tentokrát hledají „bílé kon “ a navád jí k trestné
innosti
eská spo itelna odvrací další pokus o útok na své internetové bankovnictví. Internetové stránky banky
obsahují obsáhlé varování pro klienty p ed podvodnými maily i ukázky podvodných zpráv. Klientské centrum
eské spo itelny dostává denn n kolik tisíc mailových zpráv od klient , poukazujících na phishing. Dnes
banka zaznamenala další typ e-mailu, který tentokrát vyzývá adresáty k nelegální innosti.
Banka varuje p ed reakcí na obsah zprávy. Jde o trestnou innost, která má souvislosti s praním špinavých
pen z. Zahrani ní odesílatelé nabízejí osloveným p íjemc m zprávy snadný zisk. Za odm nu v ádech
n kolika tisíc eur, požaduje poskytnutí ísla ú tu, a jeho prost ednictvím p evedení, tj. „vyprání“ finan ních
prost edk . Ty mají pak být dál p evedeny nebo z vybrány v hotovosti a p edány organizátor m trestné
innosti.
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Rok 2007 eská spo itelna v íslech:
P es 1,1 milionu klient využívá p ímé bankovnictví eské spo itelny; 2. banka v R v objemu aktiv (814 mld. K ) p i výši zisku (12,15 mld. K )
v R; 3 hlavní kanály p ímého bankovnictví – SERVIS 24 (Telefon, Internet a GSM); 4 hlavní skupiny klient - drobní klienti, malé a st ední firmy,
m sta a obce; a velké korporace; p es 5 milionu klient - nejv tší po et klient v R; klienti mají 6 možností, jak obsluhovat sv j ú et: osobn na
pobo ce, prost ednictvím sb rného boxu, p es telefon, internet, bankomat, mobilní telefon; kterémukoli z klient je k dispozici 7 pobo ek v R
otev ených 7 dní v týdnu (celkem má S 636 pobo ek) protože klienti S nejsou vázáni k jediné pobo ce; 14 dce iných spole ností pokrývajících
komplexn finan ní pot eby klient ; 14 hypote ních center pro komplexní servis v bydlení; 15 komer ních center pro klientelu malých a st edních
firem; 51 bankomat v R pro nevidomé; více než 100 miliard K ve správ ; více než 180 let tradice; 1 124 bankomat ; 10 897 profesionálních
zam stnanc . Údaje k 31. prosinci 2007. Finan ní ukazatele jsou konsolidované, vypo tené podle mezinárodních standard pro finan ní
výkaznictví.
eská spo itelna – Zodpov dný partner spole nosti
eská spo itelna udržuje a rozvíjí mecenášskou tradici, která stála u samého zrodu spo itelnictví p ed 180 lety. Podporuje charitativní neziskové
spole nosti a organizace, ob anská sdružení, obecn prosp šné organizace, nadace a nada ní fondy. V roce 2002 se stala z izovatelem Nadace
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eské spo itelny, jejímž ú elem je podpora projekt v oblasti kultury, vzd lávání, v dy, ve ejných a sociálních záležitostí, zdravotní pé e, charity,
komunálních aktivit, sportu a ekologie. Z prost edk nadace jsou finan ními dary podporovány neziskové charitativní spole nosti a sdružení, jako
nap . Charita eská republika, Nadace VIA, humanitární sdružení Život 90, ob anské sdružení Sananim nebo Nada ní fond Mamma. Od roku
2005 zapojuje eská spo itelna do charitativních aktivit svoje klienty v rámci v rnostního Bonus Programu, jehož prost ednictvím mohou klienti své
body za platby kartou v novat na vybrané charitativní projekty. Od roku 2007 umož uje eská spo itelna všem svým zam stnanc m v novat dva
pracovní dny v roce na charitativní a obecn prosp šné ú ely. Svou spole enskou zodpov dnost na finan ním trhu prezentuje eská spo itelna
iniciativou politiky zodpov dného úv rování. V lednu 2008 stála u zrodu Poradny p i finan ní tísni, nezávislé organizace, prvním svého druhu v R.
Erste Group
Erste Group pat í s tém r 52 500 zam stnanci, kte í poskytují služby více než 16 mil. klient m ve více než 2.800 pobo kách v 8 zemích ( R,
Slovensko, Ma arsko, Rakousko, Chorvatsko, Srbsko, Rumunsko, Ukrajina), mezi lídry finan ních institucí ve st ední Evrop . K 31. prosinci 2007
dosáhla Erste Group v objemu aktiv 200,5 mld. EUR, istého zisku v hodnot 1 174,7 mil. EUR a ROE 14,6 %.

eská spo itelna je bankou první volby pro všechny skupiny klient :
díky prvot ídním výkon m našich zam stnanc poskytujeme špi kové poradenství, podporu a služby našim klient m;
díky špi kovému poradenství, podpo e a službám našim klient m zajiš ujeme nadpr m rné výnosy našim akcioná m;
díky nadpr m rným výnos m našim akcioná m vytvá íme podn tné a hodnotné pracovní podmínky pro naše zam stnance;
díky nadpr m rným výnos m našim akcioná m pomáháme v rozvoji spole nosti, v níž p sobíme.

