Tisková zpráva

Praha, 17. dubna 2014

Česká spořitelna spustila novou mobilní aplikaci Investiční centrum
 Klienti získali bezplatný přístup k informacím ze světa investování do svých telefonů a tabletů
 Aplikace Investiční centrum nabízí nejaktuálnější údaje z trhů a aktuální informace o produktech z nabídky
České spořitelny
 Aplikace je dostupná zdarma v češtině a angličtině v App Store, Česká spořitelna připravuje i verzi pro
Android
Na začátku dubna Česká spořitelna spustila novou mobilní aplikaci Investiční centrum, díky které klienti
získají bezplatný přístup k informacím ze světa investování. Aplikaci mohou využívat zatím majitelé iPhonů,
ČS však plánuje spustit aplikaci i pro mobilní telefony s operačním systémem Android. Aplikace Investiční
centrum nabízí nejaktuálnější údaje z trhů – jako například pohyb akcií, úrokových sazeb, kurzů a
indexů, nebo informace o produktech z nabídky České spořitelny a nejnovější analýzy a prognózy z celé
Erste Group. Aplikace je dostupná zdarma v české a anglické verzi v App Store.

Díky aplikaci Investiční centrum klienti získají také přehled o aktuální nabídce produktů České spořitelny. Snadno
zjistí ceny dluhopisů, certifikátů, Prémiových vkladů či podílových fondů, včetně jejich výkonností a složení portfolia.
Klienti mohou sledovat nejnovější analýzy a prognózy nejen České spořitelny, ale celé Erste Group. V sekci KnowHow pak nejnovější videa, slovníček investičních pojmů, otázky a odpovědi nebo si přečtou vše o investičních
produktech a jejich "chování" v různých tržních situacích. Díky funkcionalitě Watchlist lze jednoduše umístit do
seznamu jen výběr oblíbených témat.

Aplikace nabízí hlavní obsah portálu www.investicnicentrum.cz a je dostupná zdarma v české a anglické verzi v App
Store. Stáhnout si ji můžete také pomocí QR kódu.
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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
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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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