Tisková zpráva

Praha, 12. června 2014

Česká spořitelna má historicky nejnižší sazbu hypoték na trhu: na Facebooku
je v rámci unikátní akce prodává se sazbou 2,38 %
 Od 16. do 29. června proběhne na Facebooku ČS akce: zájemci mohou získat novou hypotéku
s garantovanou sazbou 2,38 %, což je historicky nejnižší sazba na českém hypotečním trhu
 Prodej hypoték přes Facebook představila ČS jako první banka v ČR letos v lednu, akce měla
obrovský úspěch
 Ti, kdo preferují osobní kontakt s poradcem, také nepřijdou zkrátka: ČS na začátku tohoto týdne
snížila úrokové sazby hypoték; klienti tak mohou v pobočkách ČS požádat o hypotéku s výhodnou
sazbou od 2,69 %, při refinancování z jiné banky mají navíc odhad nemovitosti zdarma
V pondělí 16. června spustí Česká spořitelna na svém Facebooku unikátní akci: všem, kdo se zaregistrují
přes speciální aplikaci, garantuje úrokovou sazbu 2,68 %. Pokud se během 14 dnů do akce zapojí více než
250 zájemců, sníží banka všem přihlášeným sazbu dokonce až na 2,38 %. Akce se vztahuje na nové hypotéky
s pětiletou fixací uzavřené do 31. července 2014, zájemci musejí také splnit standardní požadavky pro
poskytnutí hypotéky. Akční nabídku lze využít i pro refinancování hypoték z jiných bank. S ojedinělým
způsobem prodeje hypoték prostřednictvím Facebooku přišla Česká spořitelna jako první banka v České
republice letos v lednu a setkala se s obrovským zájmem klientů. Aktuálně je jedinou bankou na trhu, která
tuto možnost nabízí.

„Jsme banka, která jde s dobou, a proto využíváme pro komunikaci s klienty moderní kanály, což v dnešní
době sociální sítě nepochybně jsou,“ řekla Veronika Jančová, ředitelka úseku řízení retailových produktů a
procesů České spořitelny. „V online prostředí, kde se příznivci nových technologií pohybují, jim nabízíme
adekvátní produkty a služby. Na začátku letošního roku jsme vyzkoušeli prodej hypoték přes Facebook, a jak
se ukázalo, klienti tuto nabídku vítali a volali po opakování. Nyní jim proto vycházíme vstříc, a to s ještě lepší
sazbou než v lednu, kdy jsme akci představili poprvé,“ doplnila Veronika Jančová.

Všichni zájemci o výhodnou úrokovou sazbu se budou registrovat pomocí aplikace na facebookových stránkách
České spořitelny. Pokud bude po skončení akce přihlášeno více než 250 lidí, banka všem sníží úrokovou sazbu na
2,38 %. Nyní je ideální chvíle pro ty, kdo uvažují o pořízení vlastního bydlení: na Facebooku ČS mohou snížit
úrokovou sazbu sobě i ostatním. Zapojit se mohou jak všichni klienti České spořitelny, tak i neklienti. Banka myslí i na
ty, kteří nechtějí řešit své bankovní záležitosti online a dávají přednost osobnímu kontaktu s bankovním poradcem:
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v pobočce jim nyní k hypotékám poskytne úrokovou sazbu od 2,69 %, pokud budou hypotéku refinancovat z jiné
banky, dostanou navíc odhad nemovitosti zdarma.
Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

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

Klára Pačesová
Tiskové centrum ČS

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 16,4 milionům klientů
v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku) • Ke konci 1. čtvrtletí 2014
dosáhla bilanční suma skupiny Erste Group EUR 203,9 mld., čistý zisk činil EUR 103,3 mil. a poměr nákladů k výnosům 57,0 %.

Materiál pro veřejnost

Tiskové centrum České spořitelny
Olbrachtova 1929/62, Praha 4
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz

