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V hypotékách se České spořitelně daří: objem nových úvěrů vzrostl o téměř 

40 %  

 

 Počet sjednaných hypoték České spořitelny se v roce 2015 zvýšil o 20 %, jejich objem vzrostl téměř 

o 40 % a dosáhl skoro 50 mld. Kč. Tempem růstu tak banka výrazně překonala trh 

 Za inovace a zjednodušování procesů získala Česká spořitelna dvě ocenění 

 Od 15. února 2016 banka snižuje úrokové sazby a nabízí odhad nemovitosti zdarma 

 

Česká spořitelna poskytla v minulém roce téměř 26 500 hypoték na bydlení v celkovém objemu dosahujících 

skoro 50 mld. Kč. V meziročním srovnání se objem nově sjednaných hypoték zvýšil o téměř 40 %, šlo tak 

o největší růst na trhu. Banka však boduje i na poli ocenění, její hypotéka si sáhla na ocenění ve dvou 

významných soutěžích.  

 

Česká spořitelna se zaměřila na zjednodušování produktů a procesů a v minulém roce připravila pro klienty 

několik novinek. „Klient má například nově možnost čerpání hypotéky prostřednictvím internetového 

bankovnictví SERVIS 24. Klienti tak mohou čerpat své hypotéky z pohodlí domova bez nutnosti návštěvy 

pobočky a ušetří tak čas,“ řekl Karel Chábek, manažer hypoték České spořitelny. „Připravili jsme také online 

úvěrový konfigurátor, který umožňuje externím partnerům modelovat hypoteční úvěr v reálném čase a klient 

tak ihned ví, jestli může na úvěr dosáhnout,“ doplnil Karel Chábek. 

 

Inovace a zjednodušování produktů a procesů se České spořitelně vyplatily, získala za ně dvě ocenění. První místo 

v kategorii Bankovnictví obdržela Česká spořitelna za úvěrový online konfigurátor. V soutěži Fincentrum Banka roku 

se Česká spořitelna umístila na třetím místě v kategorii Hypotéka roku. Od poloviny února snižuje Česká spořitelna 

úrokové sazby, nejnižší pevná sazba pro pětiletou fixaci bude začínat na 1,99 % p. a. a pro hypotéky s proměnnou 

sazbou od 1,85 % p. a. V období od 15. do 28. února 2016 nabídne banka klientům ke všem novým hypotékám 

odhad nemovitosti zdarma.  

 

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny: 
 

 
Kristýna Havligerová    Klára Zelenková    
Tisková mluvčí ČS    Tiskové centrum ČS 
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz                                                         
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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  1 879 zaměstnanců 

se v roce 2012 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. Věnovali jsme tak 14 440 hodin práce našich zaměstnanců  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 45 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,2 milionům klientů 

v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku)  Ke konci roku 2014 dosáhla 
bilanční suma skupiny Erste Group EUR 196,3 mld. a poměr nákladů k výnosům 55,1 %. 
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