Tisková zpráva

Praha, 1. prosince 2014

Nadělte si pod stromeček Štědrou hypotéku s adventním kalendářem od
České spořitelny
 V adventním kalendáři na www.stedrahypoteka.cz se každý den od 1. do 24. prosince objeví jeden
vánoční benefit k Hypotéce České spořitelny
 V nabídce budou např. garantované sazby, odhad nemovitosti zdarma, nebo doplňkové služby
k hypotéce zdarma; každý může uplatnit pouze jeden benefit
 Akce platí pro všechny nové či refinancované hypotéky z jiných bank sjednané do 31. ledna 2015
I v předvánočním čase přišla Česká spořitelna s akcí v oblasti hypoték a pojala ji v tematickém duchu. Každý
den od 1. do 24. prosince 2014 si lidé mohou ve speciálním adventním kalendáři na www.stedrahypoteka.cz
otevřít jedno okénko s vánočním benefitem k Hypotéce České spořitelny. Budou se tam skrývat například
výhodné garantované úrokové sazby, odhad nemovitosti zdarma nebo doplňkové služby k hypotéce zdarma.

„Výhodné nabídky pro naše klienty představujeme průběžně celý rok. Za unikátní prodej hypoték na
Facebooku, který jsme pro velký zájem klientů v průběhu roku ještě jednou opakovali, jsme dokonce získali
ocenění Nejlepší využití digitálních médií v soutěži FLEMA Media Awards,“ řekla Veronika Jančová, ředitelka
úseku řízení retailových produktů České spořitelny. „Tentokrát jsme se rozhodli spojit moderní technologie
s tradicí. Náš adventní kalendář není papírový, ale elektronický a místo sladké odměny skrývá neméně lákavé
benefity k Hypotéce České spořitelny,“ doplnila Veronika Jančová.

Akce platí pro všechny nové či refinancované hypotéky z jiných bank sjednané do 31. ledna 2015. Každý může
uplatnit pouze jeden vybraný benefit, který si zaregistruje v den jeho zveřejnění, zpětné registrace nejsou možné.
Hypotéku lze získat bez poplatku za vyřízení a její kvality ocenila i odborná porota soutěže Fincentrum Banka roku,
která ji zvolila Hypotékou roku 2014.
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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 • 1 887 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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