Tisková zpráva

Praha, 13. ledna 2014

Česká spořitelna rozšiřuje nabídku hypoték, nově je prodává na Facebooku, a
to s úrokovou sazbou 2,69 %
 Od 13. ledna běží na Facebooku ČS unikátní akce, klienti mohou mít k nové hypotéce sazbu 2,69 %
 V roce 2013 si klienti ČS pořídili více než 26 500 hypoték v celkové hodnotě téměř 41 mld. Kč
 Ve srovnání s rokem 2012 jde o 14 % nárůst v počtu a 12 % v objemu sjednaných hypoték
 Ve třetím čtvrtletí roku 2013 prodala ČS největší počet hypoték na celém trhu, v počtu hypoték měla
28% tržní podíl

V pondělí 13. ledna startuje ojedinělá akce, v jejímž rámci Česká spořitelna nově prodává hypotéky
prostřednictvím svého facebookového profilu (https://apps.facebook.com/bf-cshypoteka/). Všem
zaregistrovaným garantuje Česká spořitelna k nové hypotéce úrokovou sazbu 2,99 %. Pokud se do akce
zapojí více než 250 zájemců, mohou si sazbu sami snížit dokonce až na 2,69 %. Nabídka platí pro všechny
nové hypotéky s pětiletou fixací uzavřené do 28. února 2014 a splácené z aktivního účtu u České spořitelny.
Lze ji využít i pro refinancování hypoték z jiných bank.

„Chceme podpořit trvající zájem klientů o hypotéky, a tak jsme pro ně hned ze začátku letošního roku
připravili unikátní akci. Tentokrát jsme se rozhodli pro nový, na trhu naprosto ojedinělý způsob nabídky
hypoték, a to prostřednictvím sociálních sítí. Klienti mohou navíc sami ovlivnit, jaká bude výsledná úroková
sazba,“ řekla Veronika Jančová, ředitelka úseku řízení retailových produktů a procesů České spořitelny.
„Princip akce je jednoduchý: poběží od 13. do 29. ledna, a pokud se do ní v tomto období zapojí více než 250
klientů, každý z nich získá sazbu 2,69 %,“ vysvětlila Veronika Jančová.

Všichni, kdo se chtějí akce zúčastnit, se zaregistrují pomocí aplikace na facebookových stránkách České spořitelny.
Pokud bude po skončení akce zaregistrováno více než 250 klientů, všem se úroková sazba sníží na 2,69 %. Akce
tedy motivuje klienty, aby informaci o možnosti získat výhodnou úrokovou sazbu šířili mezi své přátele a známé.
Zapojit se mohou jak všichni klienti České spořitelny, tak i neklienti.

V loňském roce poskytla Česká spořitelna hypotéky v celkovém objemu téměř 41 mld. Kč více než 26 500 klientům.
Ve srovnání s rokem 2012 je to 14 % nárůst co do počtu a 12 % co do objemu. Ve třetím čtvrtletí 2013 prodala Česká
spořitelna největší počet hypoték na trhu, její tržní podíl v počtu prodaných hypoték činil 28 %. V loňském roce si lidé
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v průměru brali hypotéku v hodnotě 1,6 mil. Kč s pětiletou fixací úrokové sazby. Největší zájem o hypotéky je již
dlouhodobě v Praze a ve středních Čechách.

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

Helena Matuszná
Tisková mluvčí ČS
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz

Klára Pačesová
Tiskové centrum ČS

Profil České spořitelny:
Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování
velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Česká spořitelna, jejíž historie sahá až do roku 1825, je členem Erste Group, jednoho
z největších poskytovatelů finančních služeb ve střední a východní Evropě. V České republice je bankou s největším počtem klientů a s nejširší sítí poboček a
bankomatů.
Užitek, který přinesla práce České spořitelny klientům v roce 2012:
České spořitelna a Stavební spořitelna ČS poskytly klientům v roce 2012 úvěry na bydlení ve výši 41,8 mld. Kč, jejichž prostřednictvím si pořídilo či
zrekonstruovalo bydlení téměř 40 000 rodin. Za stejné období roku 2012 si téměř 139 000 domácností splnilo přání a pořídilo si něco, co jim udělalo radost
nebo zpříjemnilo život - klienti si díky půjčce České spořitelny vybavili domácnosti, zrekonstruovali příbytky, koupili auta či náš úvěr využili na zkrášlení prostředí
nebo k poznávání jiných zemí. Česká spořitelna také jako první banka v České republice masově zavádí bezkontaktní technologii: více než 600 000 klientů ČS
může platit bezkontaktně. Od zavedení služby v říjnu 2011 provedli tito klienti více než 3,2 mil. transakcí bezkontaktními kartami v celkovém objemu téměř 813
mil. Kč.
Česká spořitelna v číslech:
Téměř 1,5 milionu klientů využívá přímé bankovnictví České spořitelny; 1. banka v ČR v objemu aktiv (958,17 mld. Kč, při výši zisku 8,15 mld. Kč); 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 5,3 milionu klientů - největší počet klientů v ČR; klienti mají 6 možností, jak obsluhovat svůj účet: osobně v pobočce, prostřednictvím sběrného
boxu, přes telefon, internet, bankomat, mobilní telefon; kterémukoli z klientů je k dispozici 25 poboček v ČR otevřených 7 dní v týdnu (celkem má ČS 653
poboček), protože klienti ČS nejsou vázáni k jediné pobočce; 11 dceřiných společností pokrývajících komplexně finanční potřeby klientů; 15 regionálních
korporátních center pro klientelu malých a středních firem; 153 bankomatů pro nevidomé v ČR; více než 180 let tradice; 1 497 bankomatů a platbomatů; 10 925
profesionálních zaměstnanců. Údaje k 30. červnu 2013. Finanční ukazatele jsou konsolidované, vypočtené podle mezinárodních standardů pro finanční
výkaznictví.
Investiční poradenství České spořitelny: Optimální investiční řešení pro každého!
Česká spořitelna se věnuje investování již 20 let s cílem co nejefektivněji zhodnotit finanční prostředky svých klientů. Každý klient má jiná přání, potřeby a
přístup k riziku, a proto Česká spořitelna ke každému klientovi přistupuje individuálně a pomůže mu najít optimální investiční řešení.
Erste Group
Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU. Zhruba 46 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby
16,6 milionům klientů v 2 900 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku). K prvnímu
pololetí 2013 dosáhla bilanční suma skupiny Erste Group 210,2 mld. EUR, čistý zisk činil 301,2 mil. EUR a poměr nákladů k výnosům 52,8 %.

Materiál pro veřejnost

Tiskové centrum České spořitelny
Olbrachtova 1929/62, Praha 4
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz

