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Praha, 12. listopadu 2015

Česká spořitelna se stala Bankou roku 2015, podvanácté získala titul
Nejdůvěryhodnější banka roku a má nejlepší penzijní společnost
 Česká spořitelna uspěla v soutěži Fincentrum Banka roku 2015 a obsadila první místo v hlavní
kategorii
 Široká veřejnost již po dvanácté v řadě rozhodla, že Česká spořitelna je Nejdůvěryhodnější bankou
 Česká spořitelna - penzijní společnost byla vybrána jako nejlepší penzijní společnost roku 2015
 FSČS bodovala i v dalších soutěžích: je nejlepším vydavatelem karet roku 2015 a ocenění získala i
Erste Grantika Advisory a Pojišťovna České spořitelny
Česká spořitelna získala hlavní cenu odborné poroty titul Banka roku, již po šesté a je tak nejčastěji
oceňovanou bankou v této kategorii. Po dvanácté v řadě získala Česká spořitelna hlavní titul i od široké
veřejnosti a stala se Nejdůvěryhodnější bankou roku 2015.
"Ocenění si velmi vážíme. Moje kolegyně a kolegové si ho plně zaslouží za vše, co pro klienty a ekonomiku
dělají. V roce svých sto devadesátých narozenin přišla Česká spořitelna se zajímavými inovacemi v mnoha
oblastech a jsem rád, že to ocenili klienti i odborníci v porotě," řekl Pavel Kysilka, předseda představenstva
České spořitelny.
Poprvé v soutěži Fincentrum Banka roku zabodovala u odborné poroty i Česká spořitelna – penzijní
společnost, která se umístila na prvním místě v kategorii penzijních společností. „Ocenění je pro nás
potvrzením toho, že jdeme správným směrem a zároveň povzbuzením k dalšímu zlepšování našich služeb.
Věřím, že nedávno zavedené zasílání daňových potvrzení a ročních výpisů elektronicky ocení nejen odborná
porota, ale zejména naši klienti,“ řekl Aleš Poklop, předseda představenstva Penzijní společnosti České
spořitelny.
Banka uspěla i v dalších kategoriích soutěže, získala čtyři třetí místa: v kategorii Online, Účet roku, Hypotéka roku a
Stavební spořitelna.
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Na stupínky vítězů se ale Česká spořitelna dostává v dalších soutěžích: uspěla tak i ve třetím ročníku výročních cen
Visa Awards, když získala titul Nejlepší vydavatel karet za rok 2015. Obhájila tak loňské prvenství v této kategorii.
Ocenění uděluje karetní asociace Visa Europe, která v hodnocení vyzdvihla pozici lídra České spořitelna v oblasti
bezkontaktního placení a konzistentní přístup k rozvoji bezkontaktní technologie na trhu.
Další úspěch slaví dceřiná společnost České spořitelny Erste Grantika Advisory, která na 58. ročníku podnikatelského
setkání v Brně získala ocenění „TOP MSP 2015“. Vítěz vyšel z hlasování členů Regionální hospodářské komory
Brno, hlasování jejího představenstva a hodnocení dynamiky růstu firmy, bonity firmy a hodnocení finančního zdraví
firmy. Erste Grantika Advisory je navíc jedinou poradenskou společností, která toto ocenění získala.
Česká spořitelna a Pojišťovna České spořitelny se také staly prvními držiteli Ceny pokroku společnosti Chytrý Honza,
která je určená nejlepším inovativním produktům v oblastech bankovnictví a pojišťovnictví. Cenu v kategorii
Bankovnictví získala Česká spořitelna za nový úvěrový online konfigurátor, který umožňuje externím partnerům
modelovat hypoteční úvěr tak, že poradce i klient v reálném čase vidí, zda je či není možné na úvěr dosáhnout.
Pojišťovna České spořitelny získala ocenění za biometrický podpis.
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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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