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Nový produkt nejen pro konzervativní investory: Česká spořitelna nabízí
Prémiový dluhopis ŠANCE 1
 Prémiový dluhopis má atraktivní potenciál výnosu až 25 % za 7 let
 Návratnost min. 100 % jmenovité hodnoty prémiového dluhopisu ke dni jeho splatnosti
 Cenný papír je možné kdykoliv odprodat za tržní cenu podle kurzovního lístku ČS
Česká spořitelna ve svých pobočkách od minulého týdne nabízí nový sedmiletý Prémiový dluhopis ŠANCE 1.
Jeho výnos je odvozen od vývoje hospodaření renomovaných globálních společností, které dlouhodobě
vyplácejí vysokou dividendu. Reprezentuje je globální akciový index STOXX® GlobalSelect Dividend 100,
který zahrnuje sto společností ze Severní Ameriky, Evropy, Asie a Austrálie. V portfoliu tak nechybí firmy jako
například Allianz, Intel, E.ON, TOTAL, Merck&Co., ROYAL DUTCH SHELL, ZURICH INSURANCE GROUP,
GLAXOSMITHKLINE, Kimberly-Clark a další.
„Zodpovědnost neodmyslitelně patří ke každé lidské činnosti. Pro správu našich vlastních financí platí tohle
pravidlo hned dvojnásob. Proto není příliš zodpovědné nechávat je při současných nízkých úrokových
sazbách na spořicích účtech. Optimální konzervativní investice kombinuje nízké tržní riziko a možnost
zajímavého výnosu právě jako Prémiový dluhopis ŠANCE 1. Ten je zajímavý pro všechny investory, kteří
chtějí své úspory co nejlépe a zároveň nejkonzervativněji zhodnotit,“ řekl Jaroslav Kropáček, specialista na
finanční trhy a investice České spořitelny.
Prémiový dluhopis ŠANCE 1 může vynést až 25 % za dobu svého trvání, při návratnosti min. 100 % jmenovité
hodnoty prémiového dluhopisu ke dni jeho splatnosti, a to bez ohledu na tržní vývoj. Klienti také jistě ocení okamžitou
dostupnost svých prostředků - dluhopis lze kdykoliv (i před datem splatnosti) odprodat za tržní cenu uvedenou v
kurzovním lístku České spořitelny. Prémiové dluhopisy ŠANCE 1 mají jmenovitou hodnotu 10 000 Kč a minimální
investicí je koupě jednoho kusu tohoto cenného papíru. Podrobnější informace získají zájemci v pobočkách České
spořitelny na lince 800 INVEST (800 468 378), nebo na webových stránkách zde.
Další alternativou pro investory, kteří nejsou spokojeni s výnosy na depozitních bankovních produktech a uvědomují
si, že pro dosažení lepšího zhodnocení je třeba podstoupit malá tržní rizika, je také smíšený podílový fond OPTIMUM.
Banka ho představila na začátku října, více o něm zde.
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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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