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Praha, 10. listopadu 2015

Česká spořitelna – penzijní společnost nabízí klientům zaslání daňových
potvrzení a ročních výpisů elektronicky
Česká spořitelna - penzijní společnost je další ze společností Finanční skupiny ČS, která svým klientům
umožňuje přijímat e-dokumenty v zabezpečeném prostředí internetového bankovnictví SERVIS 24. Nejbližší
daňová potvrzení za rok 2015 a roční výpisy z doplňkového penzijního spoření zašle ČSPS svým klientům na
přelomu ledna a února 2016.
„Služba Elektronické vystavování dokumentů přináší klientům kromě bezpečí také rychlost v doručení
daňových potvrzení,“ říká Lenka Hůlová, ředitelka úseku obchodu a marketingu Česká spořitelna – penzijní
společnosti.
Službu si klienti mohou nastavit přímo v internetovém bankovnictví nebo sjednat v kterékoliv pobočce České
spořitelny či na klientské lince 956 777 444. Pro nastavení služby v aplikaci SERVIS 24 stačí v menu internetového
bankovnictví zvolit záložku „Účty“, vybrat položku „E-faktury/E-dokumenty“ a přejít na „Správu výstavců“.
V přehledu výstavců zvolí klient položku Česká spořitelna – penzijní společnost“ a do volného řádku po jeho
zaškrtnutí vepíše vlastní název a číslo smlouvy. Tlačítky Pokračovat a následným Odeslat aktivaci potvrdíte.
Klienti po přijetí dokumentů vždy obdrží v SERVIS 24 zprávu a mohou si nastavit také upozornění e-mailem či SMS.
Neposlední výhodou je, že doručený e-dokument je v internetovém bankovnictví archivovaný 24 měsíců a lze si ho
kdykoliv stáhnout nebo vytisknout.
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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.
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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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