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Praha, 30. července 2014

Jako první banka na českém trhu nabízí Česká spořitelna korporátním
klientům speciální aplikaci pro mobilní bankovnictví
 Pomocí aplikace BUSINESS 24 Mobilní banka mohou korporátní klienti jednoduše obsluhovat svůj
účet: provádět platby, sledovat historii nebo vyhledat nejbližší bankomat či pobočku
 Aplikace pro smartphony a tablety s operačním systémem Android a iOS je zdarma ke stažení
v Google Play nebo AppStore
 Spuštění aplikace navazuje na úspěch SERVIS 24 Mobilní banky pro retailové klienty, nejoblíbenější
bankovní aplikace v ČR, kterou už si stáhlo 200 000 lidí
Česká spořitelna přichází jako první banka na českém trhu se speciální mobilní aplikací BUSINESS 24 Mobilní
banka pro korporátní klienty, jejímž prostřednictvím mohou pohodlně a jednoduše spravovat svůj účet.
Aplikace je určená pro uživatele služby internetového bankovnictví BUSIENSS 24 Internetbanking, je
optimalizovaná pro smartphony i tablety s operačním systémem Android a iOS a klienti si ji mohou zdarma
stáhnout v české a anglické verzi v Google Play nebo AppStore. Chrání ji komplexní víceúrovňové
zabezpečení prostřednictvím klientských certifikátů, automatického odhlášení při nečinnosti a další.

„S mobilní bankou pro firmy bychom rádi navázali na velký úspěch aplikace SERVIS 24 Mobilní banka pro
občany, kterou už si stáhlo téměř 200 tisíc lidí a je nejoblíbenější bankovní mobilní aplikací v České republice.
V průměru ji klienti použijí desetkrát měsíčně, tedy dvakrát častěji než klasické internetové bankovnictví,“
řekl David Lorenc, ředitel přímého bankovnictví České spořitelny. „Na mobilní aplikace v České spořitelně
sázíme, a proto klientům chceme každé čtvrtletí představit jednu novou. Letos už to byl Lístkomat ČS pro
snadné objednání na pobočku prostřednictvím mobilu a do konce roku chystáme ještě dvě další," prozradil
David Lorenc.

Aplikace BUSINESS 24 Mobilní banka umí všechny základní bankovní operace, jako jsou kontrola zůstatků či pohybů
na účtu, zadávání plateb do ČR i zahraničí nebo platby pomocí QR kódů. Mezi unikátní funkčnosti patří například
přípodpis (vícenásobná autorizace) transakcí. Přes aplikaci lze také vyhledat nejbližší bankomat nebo pobočku. Na
podzim pak Česká spořitelna plánuje přidat kurzovní lístek a možnost FX operací. Z aplikace se klienti odhlásí
jednoduše zatřepáním mobilním telefonem.
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BUSINESS 24 Mobilní banka je součástí skupiny služeb přímého bankovnictví pro korporátní klienty. Hlavní službou
v této skupině je internetové bankovnictví BUSINESS 24 Internetbanking. Průzkumy firmy IPSOS potvrzují, že
BUSINESS 24 Internetbanking poskytuje klientům maximální užitek a spokojenost. Nejvíce si cení dlouhodobé
stability, přehlednosti, jednoduchosti, rychlosti používání a perfektní telefonické podpory. V rozvoji funkčností
internetového bankovnictví BUSINESS 24 bude banka pokračovat i v letošním roce, připravuje např. aktivní správu
firemních platebních karet a další úpravy.
Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:
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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.
Erste Corporate Banking – mimořádně silný partner v oblasti korporátního, investičního bankovnictví a finančních trhů
Největší poskytovatel úvěrů firmám z pohledu celkové výše úvěrů • Přední aranžér syndikovaných, klubových, akvizičních a projektových řešení financování •
Leader ve sjednávání domácích i zahraničních emisí dluhopisů pro lokální i mezinárodní klienty • Jeden z hlavních poradců v oblasti fúzí a akvizic • Největší
obchodník na kapitálových trzích v České republice měřeno počtem vydaných akcií (IPO i SPO) i jejich objemem • Jeden z nejvýznamnějších partnerů
Evropské investiční banky ve střední Evropě • Přední konzultant v oblasti M&A pro místní i regionální klienty z podnikatelského i veřejného sektoru • Největší
obchodník s EUR/CZK a přední poskytovatel služeb Treasury pro podnikové klienty i klienty z veřejného sektoru • Největší správce aktiv pro firemní a
institucionální klienty • Další zajímavé informace o korporátním bankovnictví 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 %.
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