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Internetové bankovnictví České spořitelny nově umožňuje kompletní správu
platebních karet, nabízí nejvíce funkčností na trhu
 Internetové bankovnictví České spořitelny SERVIS 24 má již 1,6 milionu uživatelů. Jedná se o
nejvyužívanější internetové bankovnictví v celé ČR. Nabízí rovněž nejvíce funkčností
 Nově umožňuje kompletní správu platebních karet, jako například blokaci, odblokování či vydání
náhradní karty
 Tyto možnosti byly v průzkumu mezi klienty vyhodnoceny jako nejžádanější. Zablokování karty
využije každý měsíc v průměru více než 6 500 klientů

Internetové bankovnictví České spořitelny SERVIS 24 je nejvyužívanějším internetovým bankovnictvím v ČR,
v současné době má už více jak 1,6 milionu uživatelů. Ze všech bank na českém trhu také nabízí nejvíce
funkčností. Česká spořitelna v něm nově zavádí kompletní správu platebních karet.

„Z posledních průzkumů opakovaně vyplynulo, že právě možnost spravovat si platební kartu přes internetové
bankovnictví je mezi klienty nejvíce žádaná. Díky novým funkčnostem tak vycházíme vstříc našim klientům a
zároveň uvolňujeme ruce poradcům v našich pobočkách. Dosud totiž více než 50 % těchto operací řešili
klienti právě v pobočkách. Nyní si vše vyřídí pohodlně z domova,“ uvedl David Lorenc, ředitel úseku přímého
bankovnictví České spořitelny.
Internetové bankovnictví SERVIS 24 nově umožní například blokaci, odblokování nebo vydání náhradní karty
v případě ztráty či odcizení, objednání karty s vlastním designem či dodatkové karty, banka také vylepšila
transakční historii u karet.
Obdobné funkčnosti nabízí nově i aplikace BUSINESS 24 určená pro podnikatele a firemní klienty. Tuto
službu pro firmy banka rozšířila také o nové funkčnosti, které do té doby byly dostupné pouze pro retailové
klienty: změna limitů ke kartě, služba 3D Secure či možnost sjednat si pojištění.
Uživatelé SERVIS 24 Mobilní banky mohou nově využívat tuto aplikaci na více mobilních zařízeních.
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Zajímavá čísla
• SERVIS 24 je nejvyužívanějším internetovým bankovnictvím v ČR, využívá ho už 1,6
milionu klientů
• Česká spořitelna vydala 3,15 milionu platebních karet, což je nejvíce ze všech bank v ČR
• Každý měsíc si nechává zablokovat kartu v průměru více než 6 500 klientů
• Za první pololetí 2014 si nechalo více než 57 tisíc klientů vyrobit kartu s vlastním
designem.
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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 • 1 879 zaměstnanců
se v roce 2012 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. Věnovali jsme tak 14 440 hodin práce našich zaměstnanců • 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.
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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