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Internetové bankovnictví prodává – loni se přes internetbanking České
spořitelny prodalo o 64 % více úvěrů než v roce 2012
 Internetové bankovnictví SERVIS 24 je významným prodejním kanálem. Jen za loňský rok si klienti
České spořitelny sjednali přes SERVIS 24 více než 62 tisíc produktů včetně úvěrů za 1,1 mld. Kč, což
představuje 64% meziroční nárůst
 Přes přímé bankovnictví ČS, tedy bez návštěvy pobočky, si klienti za rok 2013 sjednali celkem 320
tisíc produktů
 Internetové bankovnictví nejen prodává, ale i vylepšuje své služby – prodlužuje čas pro zpracování
transakcí z 20:00h na 23:00h, nabízí virtuálního bankéře, umožňuje odblokovat přístup přímo v IB
 SERVIS 24 má přes 1,57 mil. klientů, ti loni přes něj zaplatili více než 65 milionů plateb v objemu 510
miliard Kč
 Češi zaujímají se 44 % vedoucí pozici při využívání služeb internetového bankovnictví ke správě
svých financí, za nimi následují z 32 % Slováci a Rakušané (Barometr spoření Erste Group 2013)

Internetové bankovnictví je významným prodejním kanálem. Jen za loňský rok si klienti České spořitelny
sjednali přes SERVIS 24 více než 62 tisíc produktů; přes přímé bankovnictví, tedy bez návštěvy pobočky,
dokonce 320 tisíc produktů. Největší zájem mezi klienty byl o kontokorent. U úvěrů, kontokorentů a kreditních
karet lze navyšovat limity přímo v internetovém bankovnictví SERVIS 24. Výrazný nárůst zaznamenala banka
také v poskytování spotřebitelských úvěrů. Přes SERVIS 24 poskytla během roku 2013 úvěry v celkovém
objemu převyšující 1,1 mld. Kč, což představuje 64% meziroční nárůst.

„Počet návštěv klientů v internetovém bankovnictví vzrostl na 10 milionů měsíčně, a je tak s velkým
náskokem nejčastěji využívaným způsobem komunikace s bankou. U prodejů se objevují dva trendy. Jednak
roste počet klientů, kteří vše řeší online bez návštěvy pobočky. Na druhé straně roste i počet klientů, kteří
např. na webu či v internetovém bankovnictví o produkt požádají a v momentě jeho schválení vyrazí na
pobočku, kde se ještě poradí o nastavení produktu a podepíší smlouvu,“ doplnil David Lorenc, ředitel úseku
přímé bankovnictví České spořitelny.

Internetové bankovnictví České spořitelny zaznamenává úspěch nejenom v prodeji produktů a služeb, nabízí
klientům stále nová vylepšení. Služba SERVIS 24 Internetbanking prošla v loňském roce výrazným rozvojem.
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Banka například spustila proces automatického zobrazování produktů, a přiřadila tak najednou klientům
téměř milion jejich produktů přímo v internetovém bankovnictví SERVIS 24. V lednu 2014 také prodloužila
obchodní čas pro zpracování transakcí z 20h na 23h hodinu. Klienti tak mohou až do jedenácté hodiny večer
zadávat transakce, které budou zpracovány bankou ještě týž den. Nabízí rovněž službu virtuálního bankéře či
možnost odblokovat přístup přímo v IB. SERVIS 24 má v současné době přes 1,57 mil. klientů, kteří přes něj
loni zaplatili více než 65 milionů plateb v objemu 510 miliard Kč.

Ze studie Barometr o spoření, kterou si nechala vypracovat Erste Group v září 2013, vyplývá, že téměř každý
druhý klient banky v České republice využívá minimálně jednou týdně služby internetového bankovnictví. Se
svými 44 % Češi zaujímají vedoucí pozici při využívání služeb IB ke správě svých financí v regionu střední a
východní Evropy. Po Češích následují Slováci a Rakušané (32 %).
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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
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
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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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