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Praha, 25. března 2015

Rekordně nízké sazby na trhu hrají do ruky investicím do cenných papírů
 Česká spořitelna snižuje od 1. června 2015 úroky na spořicích účtech
 Rekordně nízké jsou sazby u hypoték, Česká spořitelna nabízí pevnou sazbu od 1,99 % ročně
 Pro získání zajímavých, ač negarantovaných, výnosů je lepší peníze nasměrovat do investičních
produktů, vklady nevydělávají
 Česká spořitelna klientům, kterým od 1. června 2015 sníží úrokové sazby na spořicích účtech, nebude
účtovat od 1. dubna do 30. června 2015 žádné vstupní poplatky u otevřených podílových fondů, které
má v nabídce

Celé Česko i Evropa se v poslední době potýkají s neustálým poklesem úrokových sazeb. Na tuto situaci
reagují jednotlivé banky. Česká spořitelna už snížila sazby u hypoték (nyní nabízí pevnou úrokovou sazbu od
1,99 % ročně) a zároveň se snažila držet a neměnit sazby u spořicích účtů. To je ale dlouhodobě neudržitelné,
a proto banka od 1. června 2015 sníží úroky svých depozit.
Česká spořitelna se však i nadále snaží hledat možnosti výraznějšího zhodnocení prostředků svých klientů.
Vhodnou možností, jak lze v prostředí sazeb blížících se nule vklady zhodnotit, jsou investiční produkty.
Atraktivní výnosy, byť negarantované, v současnosti umožňují investice do otevřených podílových fondů.
Zajímavé pak pro klienty mohou být i konzervativní strukturované produkty z nabídky České spořitelny, např.
Prémiové dluhopisy. Česká spořitelna navíc klientům, kterým od 1. června 2015 sníží úrokové sazby na
spořicích účtech, nabízí snadný a výhodný vstup do investičních vod: pokud se rozhodnou investovat do
otevřených podílových fondů, nebude jim banka od 1. dubna do 30. června 2015 účtovat žádné vstupní
poplatky.

Loňský rok byl úspěšný pro investory v podstatě všech kategorií podílových fondů. Zajímavé zhodnocení doručily jak
fondy konzervativní, tak i ty dynamické. Během roku 2014 vzrostl majetek nejméně rizikového ISČS smíšeného fondu
Konzervativního mixu o 7,86 mld. Kč a dosáhl tak více jak 13 mld. Kč ke konci roku. Klientům přinesl za rok 2014
zhodnocení 2,91 % ročně (k 31. 12. 2014). Akciový podílový fond Top Stocks ke konci roku 2014 zhodnotil svůj
majetek o 21,83 % ročně a jeho pětiletá výkonnost dosáhla 18,37 % ročně. ČS nemovitostní fond loni zhodnotil
prostředky klientů o 3,6 % ročně. Zajímavé zhodnocení klientům také doručily strukturované produkty, tedy jedny
z nejkonzervativnějších investičních produktů z nabídky České spořitelny. Čtyřletý Akciový prémiový dluhopis ČS
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2014, který skončil v listopadu 2014, zhodnotil prostředky klientů o 1,94 % ročně, Prémiový dluhopis Euroclixx, který
skončil 16. března 2015, svým klientům doručí zhodnocení 2,91 % ročně.
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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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