Tisková zpráva

Praha, 15. ledna 2014

Vyfanděte si medaili z ryzího zlata!
 Česká spořitelna spouští kampaň pro fanoušky českých olympioniků Fanouškiáda
 Limitovaná fanouškovská nabídka ČS: osobní účet a kreditní karta zdarma
 Klienti České spořitelny budou v průběhu olympijských her pětinásobně odměněni věrnostními
ibody za platbu kartou

Česká spořitelna, Generální partner Českého olympijského týmu 2013-16, spustí 20. ledna kampaň na
stránce www.fanouskiada.cz, na jejímž konci si tři nejaktivnější fanoušci českého olympijského týmu na
zimní olympiádě v Soči odnesou medaile z ryzího zlata v celkové hodnotě 1 milion Kč.

Fanouškiáda

Ve Fanouškiádě bude totiž záležet především na tom, jak je kdo velkým fanouškem českých sportovců a nakolik
dává do jejich podpory srdce. Ve velké hře tak může vyhrát kdokoliv. Bude sbírat body za každodenní aktivity,
získávat zajímavé informace z centra olympijského dění v Soči a možnost sledovat, jak úspěchy českých
sportovců prožívají ostatní fanoušci. Hrát může na www.fanouskiada.cz. Každý den rozdělíme nejlepším
fanouškům oblečení z oficiální olympijské kolekce Alpine Pro. V týdenních soutěžích budeme vždy hrát o domácí
kino s LCD televizí, tablety či herní konzole. Pro tři nejlepší fanoušky máme medaile vyrobené celé z ryzího zlata
v celkové hodnotě 1 milion Kč.

Osobní účet zdarma

Fanouškiádu bude provázet také produktová kampaň se speciální nabídkou. Do 28. února 2014 nabízíme zdarma
založení osobního účtu a jeho vedení na rok zdarma, plus debetní kartu Visa ve speciálním designu. Navíc za
každou medaili, kterou získají naši sportovci, přidáme další měsíce zdarma. Za každou zlatou tři měsíce, za
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stříbrnou dva měsíce a za bronzovou měsíc. Čím více medailí tedy čeští sportovci přivezou, tím déle nebudou
naši klienti platit za svůj účet.

Kreditní karta zdarma

Na klienty čeká i speciální kreditní karta s designem z limitované edice. Kreditní karta je na tři měsíce zdarma a
za každou medaili, kterou vyhrají čeští olympionici, klientům přidáme další měsíce zdarma: opět tři měsíce za
zlato, dva za stříbro a jeden za bronz. Navíc z každého nákupu touto kartou vrátíme 1 % zpět.

iBOD

Fandit olympionikům s Českou spořitelnou se vyplatí. Program ČS Partner pak přinese u vybraných obchodníků
mnoho slev a bonusový program iBOD 5x více věrnostních bodů. Stačí zaplatit kartou České spořitelny v den,
kdy naši sportovci získají medaili a automaticky věrnostní body za ten den znásobíme. Každý si ale své iBOD
konto může zvýšit i o další ibody, pokud se stane fanouškem českého olympijského týmu na portálu
www.fanouskiada.cz a zapojí se do tipovací soutěže, ve které rozdělujeme jeden milion ibodů.

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

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

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.
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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 %.
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