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Poradci ČS Plus Stavební spořitelny České spořitelny nabídnou produkty
a služby klientům v terénu
 K 1. červnu 2016 spolupracuje Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS) se 180 poradci a do konce
roku 2018 plánuje síť rozšířit o dalších 250
 Poradci budou dostupní především pro klienty, kteří preferují osobní přístup v čase a místě, který si
sami určí
 Nabízet budou nejenom finanční služby a produkty spojené s bydlením
Nová služba ČS Plus reaguje na požadavky a potřeby klientů, kteří preferují osobní přístup v čase a místě, jež
si sami zvolí. Právě pro ně zavádí SSČS novou službu, s níž chce pokrývat do dvou let minimálně 80 % území
České republiky. Klientům nabídne finanční i nefinanční produkty spojené s bydlením.

Služba staví na spolupráci s již 180 poradci, do roku 2018 by pod hlavičkou ČS Plus mělo působit až
400 poradců. Vedle finančních produktů nabídne komplexní služby spojené s bydlením. „Naše služby chceme
nabídnout široké populaci klientů, a to v místech, která jsou hůře dostupná a je malé či žádné pokrytí bank
a pojišťoven. Proto cílíme na co největší pokrytí, aby naši poradci mohli být dostupní pro klienty, kteří
preferují osobní přístup v čase a místě, jež si sami určí. ČS Plus doplní současnou distribuci produktů a
služeb,“ říká Aleš Sedlák, člen představenstva Stavební spořitelny České spořitelny.

Pro klienty budou poradci ČS Plus dlouhodobými partnery při jejich řešení přání a potřeb spojených s bydlením.
Služba se zaměřuje na osobní a flexibilní přístup vůči klientům a staví na tradici finančního poradenství
poskytovaného značkou České spořitelny, která již 190 let nabízí služby svým klientům.
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Na českém trhu jsme bankou s nejdelší tradicí. Naše kořeny sahají až do roku 1825. Jsme moderní bankou orientovanou na
drobné klienty, malé a střední firmy, města a obce. Máme nezastupitelnou roli ve financování velkých korporací a v poskytování
služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 se můžeme opřít o silné zázemí středoevropské Erste Group. Naším společným
cílem je nabídnout klientům takové služby, jaké potřebují bez ohledu na čas a místo. Naše postavení nám dovoluje udávat trend
v zavádění moderních bankovních služeb i v technologických inovacích.

•

Počet našich klientů dosahuje téměř 5 milionů. Jsme tak největší bankou v České republice.

•

Zaujímáme první pozici na trhu klientských úvěrů (20% tržní podíl), spotřebitelských úvěrů, včetně kreditních karet a
kontokorentů (30% tržní podíl) i v celkových vkladech (20% tržní podíl). Na špici jsme i v oblasti hypoték (27% tržní
podíl). Disponujeme nejširší sítí poboček a bankomatů.

•

Usilujeme o bezbariérovost našich služeb: máme první bezbariérové stránky www.bankabezbarier.cz; 239
bezbariérových poboček; 26 poboček se službou simultánního přepisu pro neslyšící; více než 700 bankomatů
uzpůsobených pro nevidomé.

•

Vzděláváme ke konkurenceschopnosti, nejen tím že posilujeme finanční gramotnost a jsme dlouhodobými partnery
vysokých škol. Prostřednictvím Nadace Depositum Bonum usilujeme o zkvalitnění výuky přírodovědných a technických
oborů. Díky Nadaci České spořitelny jsme s těmi, od nichž se společnost odvrací - zaměřujeme se na podporu
seniorů, lidí s mentálním postižením a prevenci a léčbu drogové závislosti.
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