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Praha, 24. dubna 2015

Klienti mohou soutěžit online o hypotéku České spořitelny s bezkonkurenční
sazbou 1 %
 Soutěž běží od 23. dubna do 12. května 2015 na www.stedrahypoteka.cz
 Každý den získá jeden soutěžící s nejrychlejší správnou odpovědí hypotéku se sazbou 1 %
 Všichni ostatní pak získají odhad nemovitosti a zajímavou sazbu od 1,99 %
Ode dneška mohou lidé na speciálních webových stránkách www.stedrahypoteka.cz soutěžit o Hypotéku
České spořitelny s mimořádně nízkou úrokovou sazbou 1 % p.a., která nemá na českém trhu obdoby. Až do
12. května ji denně získá jeden šťastlivec, který nejrychleji správně odpoví na soutěžní otázku zveřejňovanou
na stránkách. Ale ani ti, kdo nevyhrají hlavní cenu, nepřijdou zkrátka: banka jim k nové hypotéce dá odhad
nemovitosti zdarma a zajímavou úrokovou sazbu od 1,99 % p. a.
„Nechceme usnout na vavřínech, a tak neustále přicházíme s něčím novým. Ukazuje se, že je to ta správná
cesta: klienti to vítají a odborníci nás za inovace oceňují,“ řekl Jan Jeřábek, ředitel retailových produktů
České spořitelny. „Dnes soutěžíme o výhodnou sazbu, v minulosti ale například bodoval marketingový příběh
naší „facebookové“ hypotéky, který se stal případovou studií na globálních stránkách Facebooku. Získal také
ocenění v soutěží FLEMA Media Awards nebo Fincentrum Banka roku a nově pak první místo v soutěži
Internet Effectiveness Awards 2014 v kategorii Bankovnictví, pojišťovnictví a finance, kde porotu zaujal
hlavně svou originalitou a nápaditostí,“ doplnil Jeřábek.
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Akce platí pro všechny nově sjednané Hypotéky České spořitelny s prémií do 90 % zástavní hodnoty nemovitosti s
pětiletou fixací úrokové sazby, se sjednaným pojištěním schopnosti splácet, které jsou splácené z aktivního účtu u
České spořitelny. Banka je poskytuje bez poplatku za vyřízení a správu úvěru a při refinancování hypotéky z jiné
banky klientům výhodnou sazbu garantuje až rok dopředu. Hypotéku si mohou lidé upravit podle sebe: její splácení
mohou odložit či přerušit, mohou také změnit výši splátek nebo vkládat mimořádné splátky.
Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:
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E-mail: tiskove_centrum@csas.cz
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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  1 879 zaměstnanců
se v roce 2012 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. Věnovali jsme tak 14 440 hodin práce našich zaměstnanců  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 45 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,2 milionům klientů
v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku)  Ke konci roku 2014 dosáhla
bilanční suma skupiny Erste Group EUR 196,3 mld. a poměr nákladů k výnosům 55,1 %.
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