Nepřehlédněte

Víte, jak se zabezpečit na
penzi? My Vám poradíme

Od 1. března 2013 spouštíme
grantový program pro
neziskové organizace, ve
kterých aktivně pomáhají naši
klienti. Získejte peníze pro
svou organizaci!

Od začátku ledna 2013 máme zaveden nový systém důchodového
zajištění. Tento systém je založen na třech pilířích (I. pilíř – průběžný
státní, II. pilíř – důchodové spoření a III. pilíř – doplňkové penzijní
spoření). V každé pobočce ČS Vám nový systém vysvětlíme a poradíme
Vám optimální řešení.

Naše Hypotéka s prémií Vás
odmění za věrnost. Pokud
splácíte hypotéku u nás,
dostanete finanční prémii.
Platí pro všechny hypotéky se
splatností minimálně 20 let.

II. pilíř

III. pilíř

Důchodové spoření ve II. pilíři je jediný
produkt, který umožňuje využít významnou část povinného důchodového pojištění,
které jinak odvádíte státu, ke spoření na svůj
vlastní účet.

Doplňkové penzijní spoření ve III. pilíři
je výhodnou formou pravidelného, dlouhodobého spoření s významnou podporou státu v podobě státního příspěvku a daňových úlev.

Výhody II. pilíře:
• možnost převést 3 % z povinného
důchodového pojištění na svůj soukromý
důchodový účet, sami si přidáte 2 % ze
svého hrubého příjmu,
• peníze ve II. pilíři jsou součástí dědictví
na rozdíl od státního důchodu, nelze je
také postihnout exekucí,
• sami si můžete zvolit strategii, se kterou
dosáhnete optimálního poměru mezi
výnosy a investiční jistotou.

Výhody III. pilíře:
• státní příspěvek až 2 760 Kč ročně,
• snížení daňového základu, díky kterému
ušetříte až 1 800 Kč ročně na dani z příjmů,
• možný příspěvek od zaměstnavatele či
jiné osoby.

v tomto čísle:

Do 31. května 2013 získáte
u nás spotřebitelský úvěr či
hypotéku bez poplatku za
správu úvěru.

Rekordní výsledek
Tříkrálové sbírky
V letošní Tříkrálové sbírce, kterou pořádá
Charita ČR za podpory Nadace České spořitelny, se vybralo rekordních 76,9 mil. Kč. Získané
prostředky pomůžou desítkám charitních projektů v České republice. Část výnosu sbírky je
určena také na pomoc do zahraničí.
Kromě finančního příspěvku Nadace České
spořitelny sbírce pomáhá i samotná Česká
spořitelna. Veškerý výtěžek vykoledovaný
v regionech každoročně sčítají a třídí bezúplatně naše pobočky. Například v Praze se
letos vybralo 1 200 928 Kč. Sečtení a roztřídění 107 317 kusů mincí o celkové váze
573,44 kg trvalo celkem 18 hodin práce.
Společně s Nadací České spořitelny děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili.

Pozor! Zájemci starší 35 let mohou uzavřít
důchodové spoření ve II. pilíři pouze do
30. června 2013.

Pokud již své penzijní připojištění máte,
podívejte se, zda využíváte maximální státní podporu:
Příspěvek
účastníka

200 Kč 300 Kč 500 Kč 700 Kč 1 000 Kč

Státní
příspěvek

0 Kč

90 Kč

130 Kč 170 Kč 230 Kč

Ilustrační příklad: Jaký důchod můžete pobírat při vstupu do jednotlivých pilířů? Příklad je
vypočten pro muže ve věku 35 let, který má hrubou mzdu 22 000 Kč a podle současných pravidel by šel do důchodu v 67 letech.
20 000 Kč
15 000 Kč
13 925 Kč
10 000 Kč

15 166 Kč

11 391 Kč

5 000 Kč
0 Kč
I. pilíř

I. + II. pilíř

I. + II. + III. pilíř*

* V případě spoření ve II. pilíři a k tomu 300 Kč měsíčně v doplňkovém penzijním spoření při průměrném
ročním čistém zhodnocení 2,4 %.

Pro více informací volejte na naši bezplatnou linku 800 207 207,
navštivte jakoukoli pobočku ČS nebo webovou stránku
www.ceskapenzijni.cz.
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Naše Hypotéka s prémií
Vás odmění za věrnost
Služba Hypotéka s prémií přináší
pro naše věrné klienty finanční
prémii. Ta je poděkováním za to, že
jste si hypotéku pořídili u nás.
Proč si vybrat Hypotéku s prémií?
S touto službou získáte slevu 0,3 % na úrokové sazbě pro první období fixace. Pokud
u nás zůstanete i na další fixační období,
dostanete od nás finanční prémii v celkové
výši 4 % z vyčerpaného hypotečního úvěru.
Prémii můžete použít na cokoli, vyplatíme
Vám ji postupně na začátku druhé a každé
další fixace. Pokud uskutečníte mimořádnou
splátku, nárok na prémii zaniká. Již vyplacené prémie však nevracíte.
Pro koho je Hypotéka s prémií určena?
Službu si můžete sjednat pro úvěry se splatností minimálně 20 let a s fixací na 3, 4 nebo
5 let. Během splácení si můžete splátky kdykoliv změnit či přerušit. Hypotéku s prémií

mohou využít jak noví, tak stávající klienti
pro hypotéky se zbývající minimální dobou
splatnosti 20 let.
Výše hypotéky

Splatnost

Fixace
hypotéky

Celková
výše prémie

1 000 000 Kč

20 let

5 let

40 000 Kč

1 500 000 Kč

20 let

5 let

60 000 Kč

2 000 000 Kč

20 let

5 let

80 000 Kč

Příklad
Pokud si sjednáte hypotéku ve výši 2 mil. Kč
se splatností na 20 let a fixací na 5 let a za
předpokladu, že během celé doby splatnosti
zůstanete u nás, bude Vaše celková prémie
činit 80 000 Kč. Jednorázový poplatek za
Hypotéku s prémií je 3 000 Kč.
Přijďte se zeptat do kterékoli pobočky ČS, jak
Hypotéka s prémií odmění Vás. Více informací také na www.hypotecnicentrum.cz.

Získejte peníze pro neziskovou
organizaci!
Jste naším klientem a pomáháte ve svém volném čase jako dobrovolník
v neziskové organizaci? Rádi bychom podpořili Vaši aktivitu.

Od 1. března do 30. dubna 2013 můžete
podat žádost o grant na www.csas.cz/granty
a získat až 50 tis. Kč pro neziskovku, která pomáhá seniorům, jejich zapojování do
společnosti a zlepšování kvality jejich života nebo zajišťuje prevenci a léčbu drogových závislostí. Těmito oblastmi se dlouhodobě a systematicky zabývá i Nadace České
spořitelny.

Nové
spotřebitelské
úvěry i hypotéky
nyní bez poplatku
Od 1. března do 31. května 2013
vyhlašujeme poplatkové prázdniny
u úvěrů. Nové spotřebitelské
i hypoteční úvěry tak během
tohoto období získáte bez poplatku
za správu úvěru.
V rámci této časově omezené akční nabídky
můžete získat bez poplatku za správu úvěru všechny nové hotovostní, spotřebitelské
i hypoteční úvěry včetně americké hypotéky.
Poplatek Vám nebude účtován po celou dobu
Vašeho splácení.

Plzeňskou kartu
lze nově dobíjet
na bankomatech
České spořitelny
V Plzeňském kraji je možné dobíjet dopravní kartu na našich bankomatech. Propojení
dopravní karty s možností jejího dobíjení
přes síť bankomatů je na českém trhu zcela
unikátní. Jsme první bankou na trhu, která
tuto službu nabízí. Kromě dobíjení jízdného
a elektronické peněženky bankomaty rovněž poskytují informace o stavu karty (tarif,
platnost apod.) a zároveň nahrávají transakce pořízené přes e-shop. Dobíjení Plzeňské
karty je snadné a poskytujeme ho pro všechny držitele platebních karet asociací VISA
a MasterCard zdarma. Více informací včetně návodu naleznete na webových stránkách
www.csas.cz/plzenskakarta.

Tento nový grantový program doplní již
pátým rokem existující program pro naše
zaměstnance, kteří aktivně v roli dobrovolníků také spolupracují s nějakou neziskovkou. I oni mohou požádat o finanční příspěvek pro tuto organizaci. Letos jsme se
rozhodli v rámci obou dvou projektů rozdat 2 mil. Kč. Veškeré informace najdete na
www.csas.cz/granty.

Info plus najdete každý měsíc na www.csas.cz. Můžete si ho nechat zasílat také e-mailem – na našem webu
klikněte na Vstup pro registrované. Každý druhý měsíc dostáváte Info plus poštou společně s výpisy z účtu.
Vydává Česká spořitelna, a.  s., centrála, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.

Informační linka: 800 207 207 | www.csas.cz
Jakékoli dotazy a připomínky posílejte
na e-mailovou adresu csas@csas.cz.

