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Praha, 2. prosince 2014

Klienti BLUE a Erste Premier mohou nově platit jednou kartou v různých
měnách
 Od dnešního dne Česká spořitelna nabízí klientům BLUE a Erste Premier možnost k debetní kartě
navázat cizoměnový účet
 Díky multiměnové funkci klientům nejsou při cizoměnových operacích přepočítávány transakce
devizovým kurzem, ale placená či vybíraná částka se strhává rovnou z účtu v dané měně
Od dnešního dne Česká spořitelna nabízí klientům BLUE a Erste Premier novou multiměnovou funkci
k debetní kartě. Klient si může ke svému korunovému účtu navázat i účty v dalších měnách a nově mu k jejich
obsluze bude stačit pouze jedna platební karta. K platební kartě ke korunovému účtu si mohou klienti navázat
účty v eurech, amerických a kanadských dolarech, švýcarských francích, britských librách, dánských a
švédských korunách či japonských jenech.

Výhodou multiměnové funkce je, že klientovi nejsou při operacích přepočítávány transakce devizovým kurzem, ale
placená či vybíraná částka se strhává rovnou z účtu v dané měně. Další výhodou je, že zůstatek pro vklady a výběry
kartou je „navýšen“ o zůstatky na účtech v cizí měně, které tak vytváří další rezervu. U karty s multiměnovou funkcí
navíc fungují tzv. dotace mezi účty. To znamená, že pokud klient platí nějakou částku a nemá na jednom účtu
dostatek hotovosti, pro platbu se použijí i zůstatky na dalších účtech (viz obrázek níže). V případě zemí, kde platí jiná
měna, než jakou má klient přiřazenou v rámci karty s multiměnovou funkcí, strhává se daná částka z korunového
účtu.

V rámci multiměnové funkce lze na kartu ke korunovému účtu navázat vždy jeden účet od každé měny. Klienti Erste
Premier mají multiměnovou funkci ke kartě zdarma v rámci služby Premier, klienti BLUE si ji mohou dokoupit jako
doplňkovou službu za 25 Kč měsíčně pro libovolný počet cizoměnových účtů. Multiměnovou funkci ke kartě už od
června využívají klienti ze segmentu drobných podnikatelů, pro běžné klienty ji plánujeme zavést příští rok.
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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 16,5 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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