Tisková informace

Praha, 29. prosince 2014

Otevírací doba poboček České spořitelny a lhůty platebního styku na konci
roku 2014
Česká spořitelna informuje o lhůtách platebního styku na konci roku 2014, které určují nejzazší termíny
podání transakcí, pokud mají být zpracovány a připsány na účet příjemce ještě letos. Poslední den roku 2014
mají všechny pobočky České spořitelny otevřeno do 12 hodin. Informační linka 800 207 207 a služba SERVIS
24 jsou v nepřetržitém provozu v období Vánoc a novoročních svátků.

Platební styk na konci roku 2014 - informace pro klienty
Doporučený den předání platebního příkazu, aby příjemce obdržel platbu v roce 2014 nebo aby byla inkasovaná částka připsána na účet
v roce 2014. Příkaz lze v daný den předat ve standardních časech dle jednotlivých způsobů předání. 31.12.2014 jsou pobočky otevřeny do
12:00 (včetně poboček v obchodních řetězcích).

Tuzemský platební styk
29.12.2014

30.12.2014

31.12.2014

1.1.2015

Po

Út

St

Čt

Platby na účty klientů v České spořitelně (kód banky příjemce je 0800)
Příkaz k úhradě / inkasu, vklad v hotovosti na pokladně ČS
Vkladový bankomat

1)

Platby do Stavební spořitelny ČS (kód banky příjemce je 8060)
Příkaz k úhradě
Spěšný (zrychlený) příkaz k úhradě

2)

Vklad v hotovosti na pokladně ČS

3)

Vkladový bankomat

1)

Platby na účty klientů jiných bank v České republice
Příkaz k inkasu
Příkaz k úhradě
Spěšný (zrychlený) příkaz k úhradě

2)

Vklad v hotovosti na pokladně ČS
1) Vk lad lze provést do 23:00
2) Přík az k úhradě lze zadat do 12:00 na pobočce, nebo do 14:00 prostřednictvím služeb SERVIS 24 Internetbank ing / Telebank ing,
Business 24 a MultiCash
3) Vk lad lze provést do 12:00
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Tiskové centrum České spořitelny
Olbrachtova 1929/62, Praha 4
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz

Zahraniční platební styk
22.12.2014

30.12.2014

31.12.2014

1.1.2015

Po

Út

St

Čt

Platby v měně EUR v rámci EU
Ostatní zahraniční platby

Otevírací doba poboček České spořitelny na konci
roku 2014
23. 12. 2014

standardní otevírací doba

24. – 26. 12. 2014

zavřeno (Vánoce)*

27. – 30. 12. 2014

standardní otevírací doba

31. 12. 2014

Otevřeno do 12:00 (včetně poboček v
obchodních centrech)

1. 1. 2015

zavřeno (státní svátek)

* kromě poboček OC Olympia Brno a Plzeň - OC Tesco Rokycanská, které mají otevřeno podle otevírací doby obchodního centra
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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