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Aktivovat platební kartu mohou klienti České spořitelny nově i u obchodníků
 Platební kartu mohou nyní klienti aktivovat při placení u jakéhokoliv obchodníka nebo v jakémkoliv
bankomatu kdekoliv po světě
 Všechny náhradní karty zašle Česká spořitelna zákazníkům již jen poštou na jimi zvolenou adresu, a
to zdarma
 Během obnovy karty při automatické výměně vznikne překryv platností karet a nově tak platí stará i
nová karta zároveň, a to po dobu jednoho měsíce
Od dnešního dne si mohou klienti České spořitelny aktivovat platební kartu nejen v bankomatu, ale i při
platbě u obchodníka, kdekoliv po světě. Pro aktivaci karty u obchodníků stačí pouze provést takovou platbu,
která vyžaduje zadání PIN. Právě správným zadáním PIN se karta aktivuje. Klient tak novou kartu může začít
ihned používat, aniž by ji musel dopředu aktivovat např. v internetovém bankovnictví.
Mimo to Česká spořitelna doručí všechny náhradní karty zdarma poštou na adresu, kterou si určí zákazník.
V pobočce si klienti vyzvednou jen svou první kartu. Pokud si to ale klient přeje, může si nechat i svou první kartu
zaslat poštou. PIN k platební kartě si klienti mohou nechat zaslat přímo do internetového bankovnictví. Díky těmto
opatřením mohou zákazníci začít používat svoji kartu bez toho, aniž by museli navštívit pobočku nebo poštu.
Nově mohou klienti využívat také překryv v platnostech karet v rámci automatické výměny. Začátkem posledního
měsíce platnosti karty klient obdrží kartu novou, která je již platná. Klient tak může začít novou kartu ihned používat a
nestane se mu, že by u sebe měl kartu, která ještě není aktivní.
Cílem nových nastavení jsou pohodlnějších služby pro klienty a snížení servisních operací v pobočkách, které pak
mají více času na poradenství.
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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 – Pomáháme dobrým věcem
26 000 000 000 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 · 76 000 000 Kč jsme spolu s Nadací České spořitelny v roce 2014 věnovalI na
obecně prospěšné projekty · 2 000 000 Kč rozdělila Nadace České spořitelny v roce 2014 celkem 35 charitativním projektům na základě výsledků hlasování v
našich dvou grantových programech pro zaměstnance a klienty · 10 000 seniorů navštívilo vzdělávací kurzy „Senioři komunikují" v cca 900 českých městech a
obcích · 2 092 zaměstnanců se v roce 2014 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. 234 našich poboček má bezbariérový a 626 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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