Tisková informace

Praha, 22. října 2014

Česká spořitelna představila první půjčku, která vydělává: celkem může
klientům přinést až 57 000 Kč
 ČS nově odměňuje klienty za řádné splácení půjček
 Za každou řádně uhrazenou splátku připíše 5 % z její výše na speciální spořicí účet, který navíc úročí
5%
 Po doplacení úvěru klient celou částku dostane a může ji využít na cokoliv, u úvěru ve výši 700 000 Kč
to může být až 57 000 Kč
 Akce trvá do 24. prosince 2014 a platí pro všechny nově sjednané hotovostní úvěry a konsolidace
(sloučení půjček)
Česká spořitelna přichází s unikátní akční nabídkou v oblasti půjček: je to vůbec poprvé, kdy úvěr peníze
zhodnotí. Za každou řádně zaplacenou splátku totiž banka klienta měsíčně odmění částkou 5 % z výše řádné
měsíční splátky, kterou bude navíc úročit 5 % na speciálním spořicím účtu. Jakmile klient úvěr doplatí, celou
částku dostane a může ji využít na cokoliv.

Kolik mohou klienti s půjčkou vydělat, když budou řádně splácet?
Jako příklad uvádíme následující výše půjček (výsledná odměna je závislá na platební morálce klienta a individuální úrokové sazbě)

Částka úvěru

Splátka

Odměna za měsíc

Celková odměna

100 000 Kč

1 932 Kč

97 Kč

9 720 Kč

200 000 Kč

3 767 Kč

188 Kč

18 952 Kč

300 000 Kč

5 479 Kč

274 Kč

27 565 Kč

400 000 Kč

6 976 Kč

349 Kč

35 096 Kč

500 000 Kč

8 490 Kč

425 Kč

42 712 Kč

600 000 Kč

9 056 Kč

453 Kč

45 561 Kč

700 000 Kč

9 755 Kč

488 Kč

57 382 Kč

Akce platí až do 24. prosince 2014 a vztahuje se na všechny nově uzavřené hotovostní úvěry včetně konsolidací.
Využít ji mohou jak noví klienti, tak i ti stávající, platí pro všechny výše úvěrů i délky splatnosti. Na internetových
stránkách České spořitelny je k dispozici kalkulačka, kde lze namodelovat výši odměny:
https://www.petpluspet.cz/spocitat-pujcku
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Ke každé půjčce navíc klienti zdarma získají další výhody: splátkové prázdniny (klient si může stanovit až dva měsíce
v roce, kdy nebude muset platit řádnou měsíční splátku), snížení nebo zvýšení měsíční splátky až o 50 %, změnu
data splatnosti kdykoliv v průběhu splácení a opakovaně, veškerá potvrzení k půjčce a v neposlední řadě také
možnost odstoupení od smlouvy do 60 - ti dnů.

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 %.
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