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Česká spořitelna představuje nové zabezpečení internetového bankovnictví
 Služby SERVIS 24 Internetbanking a BUSINESS 24 Internetbanking umožňují nyní detekci škodlivého
kódu a identifikaci podvodných stránek
 Pro tuto novou službu není potřeba žádná instalace
Česká spořitelna rozšířila systém zabezpečení služeb SERVIS 24 Internetbanking a BUSINESS 24
Internetbanking o nástroj, který lépe detekuje škodlivý kód a identifikuje podvodné stránky či pokusy o
odzicení přihlašovacích údajů klientů. Systém je založený na produktech společnosti F5.
Nový systém společně s dalšími bezpečnostními prvky internetového bankovnictví účinně doplňuje škálu
bezpečnostních opatření, která pomáhají chránit data a finanční prostředky klientů. Nový systém nevyžaduje žádnou
instalaci na počítačích, ani telefonech či tabletech klientů.

I přes zvyšování zabezpečení ze strany České spořitelny je zároveň důležité, aby si klienti pečlivě chránili své
přihlašovací údaje a věnovali dostatečnou pozornost aktuálnímu nastavení svého počítače, včetně používání
aktuálního antiviru. Pokud klienti ve svém internetovém bankovnictví zaznamenají jakékoliv nezvyklé chování nebo se
v něm objeví nestandardní či neobvyklá obrazovka, neměli by v žádném případě reagovat na zobrazenou výzvu.
Naopak by měli neprodleně kontaktovat Českou spořitelnu na bezplatné informační lince 800 207 207.
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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
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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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