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Podle průzkumu Erste tři čtvrtiny lidí nemají plán kam investovat svoje peníze
 Z průzkumu Erste vyplývá, že tři čtvrtiny občanů České republiky stále neví, kam uloží svoje peníze.
 Pětina občanů ČR systematicky zhodnocuje svoje peníze tím, že je investuje do nemovitostí,
spořicích účtů a zejména podílových fondů a dluhopisů.
 Nejvýkonnějším nástrojem České spořitelny jel podílový fond ISČS Top Stocks, jenž přinesl
zhodnocení 14,3 % ročně.
Až 40 % lidí si myslí, že nízké úrokové sazby u depozit neporostou v průběhu příštích pěti let a každý čtvrtý
občan České republiky se dokonce obává dalšího poklesu, vyplývá z průzkumu, který si nechala zpracovat
Erste Group v zemích střední a východní Evropy*. Přitom přiznávají, že nemají žádnou dlouhodobou
investiční strategii, jak zhodnotit svoje peníze. Pouze pětina občanů ČR systematicky zhodnocuje svoje
peníze tím, že je investuje do nemovitostí, spořicích účtů a zejména podílových fondů a dluhopisů.
Češi začali v posledních čtyřech letech postupně více spořit, motivací jim byla podpora penzijního připojištění ze
strany vlády, využilo ji až 55 % lidí. To se týká i životního pojištění (49 %) nebo spořicích účtů (44 %). Za poslední
čtyři roky mírně klesla obliba stavebního spoření, stále ho však používá 45 % obyvatel. Češi však stále nejvíce
upřednostňují penzijní připojištění, podobně jako lidé v ostatních sledovaných zemích, ale i životní a kapitálové
pojištění a stavební spoření. Rakušané z velké většiny spoří na vkladních knížkách, oproti tomu Slováci ukládají
peníze hlavně na spořicí účty a vládou garantované vklady. V oblibě mají rovněž životní a kapitálové pojištění.

V prostředí nízko úročených vkladů roste obliba investičních produktů, zejména podílových fondů, jakožto vhodných
nástrojů pro plnění dlouhodobých investičních cílů, například spoření na penzi nebo bydlení. Nejvýkonnějším
nástrojem České spořitelny se stal podílový fond ISČS Top Stocks, jenž majitelům, kteří investovali pravidelně od
začátku fungování fondu, přinesl zhodnocení 14,3 % ročně.

* Česká republika, Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Rumunsko, Chorvatsko, Srbsko
Zdroj dat: Erste savings barometer 2014, IMAS

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

Materiál pro veřejnost

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

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
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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