Produktová informace

Praha, 14. dubna 2014

Při nákupech nad pět tisíc připíšeme pětistovku zpět na váš účet
 Kreditní karta Odměna odmění klienta za nákupy nad 5 000 Kč jednorázovou částkou v hodnotě 500
Kč zpět na jeho kartový účet.
 S Kreditní kartou Odměna klienti navíc mohou opakovaně získávat odměny za každý nákup v podobě
1 % zpět z každé platby kartou.
 Každý si může vytvořit vlastní vzhled karty, který mu vyhovuje.
 Kreditní karta Odměna umožňuje bezkontaktní platby u obchodníků. Klientům urychlí placení a ušetří čas.
Klienti, kteří si nově pořídí Kreditní kartu Odměna v období od 14. dubna do 15. června 2014 se mohou těšit,
že za nákupy s touto kartou až do konce července 2014 obdrží od České spořitelny jednorázově odměnu v
hodnotě 500 Kč zpět na svůj kartový účet, jakmile transakce v součtu přesáhnou 5 000 Kč. Započítávají se
platby kartou u obchodníka nebo na internetu, stejně tak i výběry z bankomatu.

S Kreditní kartou Odměna klienti mohou opakovaně čerpat prostředky bez zajištění do výše 200 000 Kč se splatností
až 55 dní bez navýšení a získávat odměny za každý nákup v podobě 1 % zpět z každé platby kartou. Další výhodou
jsou slevy a odměny v rámci slevového programu Partner a odměny v bonusovém programu iBOD. O výhody a
odměny kreditní karty se lze podělit také s rodinou, v nabídce od České spořitelny jsou až tři další kreditní karty pro
členy rodiny. Majitel karty si může vytvořit vlastní stylový vzhled karty nebo si vybrat z galerie obrázků.

Marketingová podpora akce se zaměří na POS materiály na pobočkách v podobě brožury a online kanály:
elektronický DM a leták, cílenou kampaň v Servis24 a na obrazovkách bankomatů a promo v rámci korporátních
webových stránek ČS.
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Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

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

Profil České spořitelny
Česká spořitelna je největší bankou v České republice • Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje
také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů • Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní
a korporátní klienty • Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice • Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na
českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití • Další zajímavé informace o České spořitelně zde.
Česká spořitelna – Zodpovědný partner společnosti
5 000 000 000 Kč jsme investovali do projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a do energeticky úsporných projektů • 1 450 000 000 Kč jsme vložili do
Nadace Depositum Bonum na podporu vzdělávání v České republice • 80 000 000 Kč jsme spolu s Nadací České spořitelny v roce 2012 věnovali na obecně
prospěšné projekty • 2 000 000 Kč jsme v roce 2013 rozdělili celkem 34 charitativním projektům na základě výsledků hlasování v našich dvou grantových
programech pro zaměstnance a klienty • 8 000 seniorů navštívilo vzdělávací kurzy „Senioři komunikují" v 634 českých městech a obcích • 1 887 dobrovolníků
se v roce 2013 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. Věnovali jsme více než 16 000 hodin práce dobrovolníků • 376 našich poboček má bezbariérový přístup
a přes 250 našich bankomatů je uzpůsobeno pro obsluhu nevidomými klienty • 2 pracovní dny může každý zaměstnanec využít na obecně prospěšnou činnost
díky spořitelním Dnům pro charitu • Další zajímavé informace o společenské odpovědnosti České spořitelny zde.
Profil Erste Group
Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU • Zhruba 46 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,5 milionům klientů
v téměř 2 900 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku) • Ke konci roku 2013 dosáhla
bilanční suma skupiny Erste Group EUR 199,9 mld., čistý zisk činil EUR 61 mil. a poměr nákladů k výnosům 52,5%.
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