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Lidé se naučili platit bezkontaktně i menší nákupy: za rok 2013 utratili klienti
České spořitelny bezkontaktně 13 mld. Kč
 V roce 2013 provedli klienti ČS bezkontaktně přes 27 milionů transakcí v celkovém objemu 13 mld. Kč
 Klienti ČS utratili v roce 2013 platebními kartami celkem 105 mld. Kč, což je o 7 % více než v roce
2012. Lidé platili kartou na místech jako jsou Cookovy ostrovy, Samoa, Svazijsko nebo Uganda.
 Nejčastěji platili v hypermarketech a supermarketech (37 %), za benzín (14 %) a za módu (11 %)
 V 1. čtvrtletí spustí Česká spořitelna službu 3D Secure a zajistí klientům nejvyšší zabezpečení při
platbě kartou na internetu
Klienti České spořitelny loni utratili platebními kartami 105 mld. Kč, což je v porovnání s rokem 2012 o 7 %
více. Počet transakcí meziročně rostl ještě rychleji, a to o 15 % na 140 milionů. Nejčastěji klienti platili kartou
v hypermarketech a supermarketech (37 %). Na druhém místě jsou platby za benzín (14 %), následované
platbami za oblečení, boty a módu (11 %). Naši klienti platili ve všech zemích světa, včetně exotických
destinací, jako jsou například Cookovy ostrovy, Samoa, Svazijsko nebo Uganda. Rychle rostoucí počet
transakcí je důsledkem masového rozšiřování bezkontaktních karet a stále častějšího využívání platebních
karet i u menších nákupů. Lidé se naučili využívat výhod snadného placení bezkontaktní kartou, za rok 2013
klienti České spořitelny provedli bezkontaktně přes 27 milionů transakcí v celkovém objemu 13 mld. Kč,
meziročně jde o nárůst v řádu tisíce procent. Průměrná výše částky utracená všemi kartami vydanými
Českou spořitelnou se pohybuje kolem 800 Kč, průměrná výše bezkontaktní platby pak kolem 400 Kč.

Loni byla již každá pátá platba kartou u obchodníka a každá osmá takto utracená koruna bezkontaktní a tento podíl
se stále zvyšuje. Celkem Česká spořitelna vydala 1,75 milionu bezkontaktních karet. Od listopadu 2013 je to již více
jak polovina všech karet ČS. Z pohledu platebních terminálů (acquiringu) měla Česká spořitelna největší zásluhu na
rozšíření sítě platebních terminálů akceptujících bezkontaktní karty a získala tak titul Acquirer of 2013 od společnosti
MasterCard. Díky slevovému programu Partner klienti České spořitelny získají při platbě kartou část peněz
automaticky zpět na účet. Placení kartou je tak pro klienty ještě výhodnější. Program Partner mohou využívat všichni
klienti banky, kteří mají jakoukoliv debetní kartu či kreditní kartu se sjednanou službou Odměna za platbu kartou.

Na vzestupu jsou nadále i platby přes internet. Během roku 2013 klienti České spořitelny provedli kartou 6,3 milionu
transakcí přes internet v celkovém objemu téměř 6 mld. Kč, jejich počet meziročně stoupl o 36 % a objem pak o 25 %.
V průběhu prvního čtvrtletí letošního roku zavede Česká spořitelna službu 3D Secure – nové zabezpečení
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platby kartou na internetu, které klientům zajistí nejvyšší zabezpečení při placení kartou na internetu. Po
zavedení služby 3D Secure klient bude každou platbu potvrzovat jednorázovým SMS kódem. Podobně jako je tomu
při autorizaci transakcí přes internetové bankovnictví SERVIS 24.

Počátkem října 2013 byl spuštěn nový multipartnerský bonusový program iBOD, který klientům umožňuje dosáhnout
na zajímavé odměny. V rámci tohoto programu, kterého se kromě rozsáhlé sítě partnerů účastní také Česká
spořitelna, lze získat spoustu skvělých odměn rychleji než kdekoliv jinde. Registrovalo se již 337 tis účastníků, kteří
jsou tak v rámci iBODU odměňováni na více než 1000 místech za každodenní nákupy. Klienti České spořitelny však
rovněž za proběhlé platby, využité služby a produkty a za bilanci na svém bankovním účtu. S platební kartou České
spořitelny u partnera iBODu získá klient body jak od partnera, tak od České spořitelny.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:
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E-mail: tiskove_centrum@csas.cz
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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
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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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