Tisková zpráva

Praha, 16. prosince 2014

Dárek od Spořitelny pro majitele mobilních zařízení běžících na Windows
 Česká spořitelna dnes spustila aplikaci SERVIS 24 Mobilní banka pro mobilní zařízení s operačním
systémem Windows Phone a doplnila tak nabídku mobilních aplikací pro iPhone a Android
 Mobilní banku České spořitelny dosud aktivně využívá 144 tisíc klientů, majitelů zařízení s iOS a
Android, kteří přes ni v letošním roce provedli 1,7 milionu transakcí v celkovém objemu 6,5 mld. Kč

Od úterý 16. prosince 2014 mohou klienti České spořitelny, majitelé mobilních telefonů se systémem
Windows Phone, spravovat a kontrolovat své finance pomocí nové aplikace. Česká spořitelna tak reaguje na
zájem o spořitelní aplikaci SERVIS 24 Mobilní banka ze strany majitelů zařízení s operačním systémem
Windows Phone. Mobilní banku dosud aktivně využívá 144 tisíc klientů České spořitelny, kteří přes ni v
letošním roce provedli 1,7 milionu transakcí v celkovém objemu 6,5 mld. Kč.

„Mobilní banka se ukázala i jako dobrý prodejní nástroj, v létě jsme našim klientům nově nabídli možnost
sjednat si přes ni i úvěr a kontokorent, v říjnu pak kreditní kartu. Této nabídky využilo už více než tisíc klientů,
kteří si sjednali úvěrové produkty v celkovém objemu přesahujícím 21 mil. Kč,” říká David Lorenc, ředitel
přímého bankovnictví České spořitelny.

Nová Mobilní banka pro Windows Phone umožňuje zadávání jednorázových platebních příkazů několika způsoby,
sledování transakční historie u běžných a karetních účtů včetně detailů transakcí. Samozřejmostí je vyhledávání
poboček a bankomatů ČS. V případě zájmu klientů je Česká spořitelna připravena aplikaci v příštím roce postupně
rozšiřovat i o další funkce.
„Těší nás, že uživatelé Windows Phone zařízení, kteří jsou zároveň klienty České spořitelny, mohou nově
obhospodařovat své finance ze svého chytrého telefonu. Věříme, že tato aplikace, která je nyní zdarma ke
stažení v obchodě Windows Phone Store, přispěje k jejich spokojenosti s naší platformou,” upřesňuje Milan
Hrabovský, ředitel divize vývoje ve společnosti Microsoft.

Aplikaci SERVIS 24 Mobilní banka mohou využívat všichni drobní klienti, kteří mají aktivované internetové
bankovnictví České spořitelny. Zdarma si ji mohou stáhnout a nainstalovat prostřednictvím obchodu s aplikacemi
Windows Phone Store. Její bezpečnost je zajištěna pomocí několika vzájemně se doplňujících komponentů –
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klientského čísla, hesla, bezpečně zašifrované komunikace mezi mobilním zařízením a bankou a také nastavením
denních a měsíčních limitů pro bankovní operace.

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.
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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