Tisková zpráva

Praha, 8. prosince 2016

Podle magazínu The Banker je Česká spořitelna Bankou roku 2016 pro
Českou republiku, ocenění sbírá i v dalších soutěžích
 Banka roku 2016 pro Českou republiku
 Nejlepší privátní bankovnictví ve střední a východní Evropě
 Nejdůvěryhodnější banka roku 2016
 Hypotéka roku 2016
 Banka bez bariér
 Nejlepší banka v oblasti financování komerčních nemovitosti pro rok 2016

Česká spořitelna získala už podeváté titul Banka roku 2016 pro Českou republiku v hodnocení prestižního
magazínu The Banker. Stabilitu a finanční zdraví České spořitelny vyzdvihla zahraniční porota složená
z generálních ředitelů a vedoucích pracovníků britských firem společně s redaktory měsíčníku, který vychází
od roku 1926. Své čtenáře má ve více než 180 zemích světa a v odborných kruzích je považován za
respektovaný zdroj informací o bankovním sektoru. Žebříčky, které zveřejňuje, jsou uznávaným měřítkem
úspěchu. Celosvětově sleduje a hodnotí více než 4 000 bank.
The Banker ocenil také službu privátního bankovnictví Erste Private Banking, která je podle něj nejlepší ve střední a
východní Evropě. Využívá ji na 16 000 movitých klientů v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku,
Chorvatsku a Rumunsku a jejich počet neustále roste. Majetek těchto klientů dosahuje 17 miliard EUR. Na českém
trhu obsluhuje Erste Private Banking přibližně 2 700 nejvíce bonitních klientů a spravuje jim celkově 55 miliard Kč.
Na sklonku roku získala Česká spořitelna i další ocenění. Mezi ta nejdůležitější patří zejména umístění v soutěži
Fincentrum Banka a Pojišťovna roku. Široká veřejnost zvolila Českou spořitelnu jako Nejdůvěryhodnější banku roku
2016, a to po třinácté v řadě. Prvenství v této soutěži získala banka i v kategorii Hypotéka roku 2016 a Banka bez
bariér. Hlavní hráči českého realitního trhu pak zvolili Českou spořitelnu za Nejlepší banku v oblasti financování
komerčních nemovitosti letošního roku v soutěži Czech Investment Journal Awards 2016.
Česká spořitelna si všech získaných ocenění velice váží. Nedosáhla by jich, kdyby nebylo kvalitní práce mnoha jejích
zaměstnanců, kteří denně pomáhají klientům plnit jejich sny, přání a potřeby. Velký dík tedy patří především jim.

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

•

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.

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.
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