Tisková informace

Praha, 6. října 2014

Česká spořitelna začíná od úterý 14. října 2014 vyplácet náhrady vkladů
klientům WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci
Česká spořitelna začíná od úterý 14. října 2014 vyplácet náhrady z Fondu pojištění vkladů klientům WPB
Capital, spořitelní družstvo v likvidaci. Od tohoto dne po dobu 3 let, tedy až do 14. října 2017, si klienti WPB
Capital mohou vyzvednout své vklady v síti vybraných poboček* České spořitelny. Pro výplatu stačí, pokud
klient s sebou přinese platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).
Náhrady budou vypláceny do výše 100 % vkladů, maximálně však do limitu 2 752 000 Kč na jednoho
vkladatele**. Pokud bude klient chtít vyplatit náhradu vkladu v hotovosti převyšující 100 000 Kč, je třeba to
oznámit vyplácející pobočce České spořitelny minimálně 2 pracovní dny předem.
Celková výše vyplácených náhrad pro přibližně 7 tisíc poškozených klientů zkrachovalého WPB Capital, spořitelního
družstva, dosahuje částky 3 mld. Kč.

(*Seznam 627 vyplácejících poboček České spořitelny je k dispozici na www.fpv.cz/pobocky)
(**ekvivalent částky 100 000 EUR dle kurzu 27,520 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 18.9.2014)

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Helena Matuszná
Tisková mluvčí ČS
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz
Tel.:+ 420 731 647 004

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.
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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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