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Nabíjení Plzeňské karty přes bankomaty České spořitelny získalo ocenění
Inovace ve veřejné správě za rok 2013
Nabíjení Plzeňské karty přes bankomaty České spořitelny vyhrálo v soutěži Česká inovace 2013 první místo
v kategorii Inovace ve veřejné správě. Finalisty soutěže vybírala v pěti kategoriích více než stočlenná porota
složená z odborníků z firemní sféry, vládních institucí, aplikovaného výzkumu či akademických a vědeckých
institucí na Festivalu Česká inovace, který proběhl v březnu 2014 v Národní technické knihovně v Praze.

V lednu 2013 přišla Česká spořitelna a Plzeňské městské dopravní podniky s unikátní novinkou - nabíjením Plzeňské
karty přes bankomaty České spořitelny. Díky této inovaci si může držitel multifunkční Plzeňské karty zakoupit
předplatné jízdného či si dobít „elektronickou peněženku" prostřednictvím 87 bankomatů České spořitelny v rámci
celého Plzeňského kraje. Propojení dopravní karty s možností jejího nabíjení přes síť bankomatů je na českém trhu
jedinečné a Česká spořitelna je první bankou, která tuto službu nabízí. Kromě nabíjení jízdného a elektronické
peněženky bankomaty rovněž poskytují informace o stavu karty (tarif, platnost apod.) a zároveň nahrávají transakce
zakoupené přes e-shop dopravního podniku. Nabíjení Plzeňské karty přes bankomaty je snadné a Česká spořitelna
ho poskytuje všem držitelům platebních karet asociací VISA a MasterCard zcela zdarma. O oblíbenosti nového
způsobu nabíjení Plzeňské karty svědčí i počty transakcí. Během roku 2013 si majitelé Plzeňské karty zakoupili téměř
48 tisíc kupónů a v obdobném počtu využili i dobití elektronické peněženky.
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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
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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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