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Praha, 3. července 2015

Klienti Erste Premier mají po celém světě výběry z bankomatů zdarma
 Nebaví vás hledat v zahraničí bankomat své banky? S Erste Premier už nemusíte
 Erste Premier pomůže i při ztrátě dokladů v zahraničí
Erste Premier připravila pro své klienty od léta praktickou novinku, díky které nemusejí v zahraničí řešit
dostatek hotovosti, od 1. června 2015 totiž mohou vybírat ze všech bankomatů v zahraničí zdarma. Majitelé
debetních karet Premier (VISA Infinite či MasterCard World Elite) mohou vybírat v jakékoli zemi světa, počet
výběrů není omezen.
Erste Premier své klienty nenechá ve štychu ani při řešení nečekaných situací v zahraničí, pomůže například
při ztrátě cestovních dokladů. Pokud si klient před cestou nechá u svého Premier bankéře uloženou kopii
cestovního pasu, při ztrátě či odcizení dokladů stačí zavolat na klientskou linku Erste Premier 956 777 569 a
banka ji klientovi obratem zašle na e-mail.
Klienti Erste Premier si mohou také zkrátit čekání na odlet do zahraničí v saloncích pražského letiště naprosto bez
omezení. Pokud se prokáží platební kartou s logem Premier, resp. kartou MC World Elite pro salonek MasterCard,
mají vstup do salonků Erste Premier a MasterCard Lounge vždy zdarma. Ve vlastním salónku Erste Premier na letišti
Václava Havla v Praze mohou klienti využít přednostní bezpečnostní kontrolu. Navíc mají také členství v Priority Pass
a mohou tak využívat dalších více než 700 letištních salónků po celém světě. Pro přehled o umístění všech letištních
salonků Priority Pass je klientům dostupná speciální mobilní aplikace.
Součástí služby Erste Premier je také automaticky a zdarma kvalitní cestovní pojištění Premier, a to nejen pro držitele
karty, ale pro celou jeho rodinu. Pojištění se vztahuje i na cesty, kdy rodinní příslušníci vyrážejí samostatně bez
držitele karty. Nadstandardní podmínky cestovního pojištění Premier dokazuje například pokrytí léčebných výloh až
do výše 6 miliónů Kč či pojištění odpovědnosti za škodu v zahraničí.
Značka Erste Premier pro bonitní klienty letos v říjnu oslaví 5. rok svého působení na trhu. Klientská báze Erste
Premier vzrostla za poslední rok o 21 % a průměrný objem bankovního bussinesu se zvýšil o 33 %.
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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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