Tisková zpráva

Praha, 6. února 2014

Fanděte jako o život a zabruslete si s dětmi a Kašpárkem v rohlíku
 Fanouškiáda České spořitelny běží na plné obrátky, 11 tis. fanoušků českých olympioniků fandí a
vyhrává zajímavé ceny, celkem jde o více než 400 výher
 Fanoušci se nejvíce zajímají o český hokejový tým a dění kolem rychlobruslařky Martiny
Sáblíkové
 V rámci Olympijského parku v Praze na Letné proběhne festival Kefír na ledu České spořitelny

Ve Fanouškiádě, kterou spustila v lednu Česká spořitelna, Generální partner Českého olympijského týmu
2013-16, záleží především na tom, jak je kdo velkým fanouškem českých sportovců a nakolik dává do
jejich podpory srdce. Fanoušci již před Olympiádou mohli sbírat body za každodenní aktivity, nyní budou
moci získávat zajímavé informace z centra olympijského dění v Soči a možnost také sledovat, jak
úspěchy českých sportovců prožívají ostatní fanoušci. Do této chvíle se čeští fanoušci nejvíce zajímali o
český hokejový tým a dění kolem rychlobruslařky Martiny Sáblíkové. Na webu Fanouškiády si tři
nejaktivnější fanoušci českého olympijského týmu na zimní olympiádě v Soči odnesou medaile z ryzího
zlata v celkové hodnotě 1 milion Kč.

Každý den rozdělujeme nejlepším fanouškům oblečení z oficiální olympijské kolekce Alpine Pro. V týdenních
soutěžích hrajeme o domácí kino s LCD televizí, tablety či herní konzole. Pro tři nejlepší fanoušky máme
připravené medaile vyrobené celé z ryzího zlata v celkové hodnotě 1 milion Kč. Fanouškiáda má samostatný
dvouminutový televizní pořad, který bude vysílán v průběhu olympijských her na programech ČT sport a ČT2.
Pořad bude sledovat olympijské hry z pohledu fanoušků a zároveň bude podporovat celý interaktivní koncept
výměny a sdílení informací Fanouškiády včetně její digitální části.

Kefír na ledu (6. až 23. února)
Fanoušky, kteří se po sezení u počítače u sledování aktuálního dění v Soči chtějí protáhnout a udělat také něco
pro svoje zdraví, zveme do Olympijského parku v Praze na Letné, kde mohou zažít jedinečnou atmosféru her a
využít možností stanu České spořitelny. Zábava pro celou rodinu čeká na festivalu Kefír na ledu, kde je možné
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zabruslit si s Kašpárkem nebo si zasoutěžit o zajímavé olympijské ceny. Ve stanu České spořitelny je k dispozici
bankomat, automat na nápoje a fotokoutek, kde každý může poslat svůj vzkaz oblíbeným sportovcům na
Olympiádu.

Kefír na ledu České spořitelny bude probíhat na stanovišti 22, na stanovišti 14 je stan ČS.
Kefír na ledu je tady pro vás vždy ve všední dny od 15.00 do 19.00 a víkendy od 13.00 do 19.00.
Olympijský park je pro všechny otevřen každý den od 9.00 do 22.00.

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

Helena Matuszná
Tisková mluvčí FSČS

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 %.
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