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Praha, 11. listopadu 2014

Služba ERSTE Premier slaví již čtvrté narozeniny. Klienti ERSTE Premier
dostanou od České spořitelny dárek: luxusní kartu nejvyšší řady MasterCard
World Elite
 Karta MasterCard World Elite je dostupná jen pro bonitní klientelu a rozšiřuje výhody Premier Benefit
Clubu klientů ERSTE Premier do celého světa.
 Klientská báze ERSTE Premier vzrostla za poslední rok o 35 % a její klienti provedli o 36 %
bankovních operací více než vloni
Nová karta s bezkontaktní technologií přináší svým majitelům z řad klientů ERSTE Premier nadstandardní
služby a rozšiřuje stávající benefity. Po jejím předložení mají volný vstup do letištního salónku MasterCard v
Praze a do partnerských salonků MasterCard ve Vídni a přibudou další v rámci Evropy. Karta MasterCard
World Elite je vydávána jen k Osobnímu účtu Premier a není jinak běžně dostupná. Karta je určena výhradně
pro bonitní klienty s nejvyššími nároky a rozšiřuje výhody Premier Benefit Clubu klientů ERSTE Premier do
celého světa. Pozdní check-out či privilegia VIP hosta v hotelech na všech kontinentech, bezplatné wellness
procedury, golf nebo stylové nákupy, například pod hlavičkou VIP Personal Shopping na MR PORTER.COM
se značkovým oblečením pro muže, či na NET-A-PORTER.COM s nejluxusnější dámskou módou.

Kartu MasterCard World Elite v matně černém designu se stříbrným logem obdrží v průběhu listopadu klienti ERSTE
Premier zdarma, místo karty MasterCard Standard Premier. Držitelé karet Visa Classic Premier si stejné potěšení
budou moci dopřát v novém roce 2015. Na začátku roku budou karty MasterCard World Elite doručeny i jim.
Optimální kartové portfolio v ERSTE Premier tvoří kreditní karta Visa Infinite a debetní karta MasterCard World Elite,
které klientovi přinášejí řadu benefitů:
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– Cestovní pojištění Premier
–Concierge – služby osobního asistenta
– Emergency Servis
– Vstupy do letištních salónků
– Členství v Premier Benefit Club
– MasterCard ELITE program
– A World of VIP Recognition
– My Visa Luxury Hotels

Placením kartami vydanými Českou spořitelnou získávají klienti ERSTE Premier nejen tyto benefity, ale navíc mohou
ovlivnit cenu za poskytované služby a mít je i zcela zdarma.

Značka ERSTE Premier je na trhu právě čtyři roky. Nyní se blíží k cílenému naplnění portfolia a oproti minulosti, kdy
se zaměřovala primárně na akvizici nových klientů, se více orientuje na zlepšování služeb. Klientská báze ERSTE
Premier vzrostla za poslední rok o 35 % a průměrný objem banking bussines vzrostl o 36 %. Aktivita je vidět i v
nárůstu počtu poskytnutých hypoték, kdy ERSTE Premier letos dosáhlo 9% podílu na všech poskytnutých hypotékách
ČS. Kvalita privátního bankovnictví ERSTE Premier pramení z provázanosti a úzkého vztahu k mateřské Erste Group,
kterou letos mezinárodní časopis The Banker vyhlásil Nejlepší privátní bankou ve střední a východní Evropě.

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

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.

Materiál pro veřejnost

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

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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