Nepřehlédněte
v tomto čísle:

Internetové spoření: peníze
kdykoli po ruce a úrok až 1,5 %

S Internetovým spořením své
peníze nejen zhodnotíte (roční
úrok až 1,5 %), ale budete je
mít i kdykoli po ruce.
Překlenovací ﬁnancování řeší
otázku, kde získat peníze na
pořízení nového bydlení ještě
předtím, než budete mít
k dispozici peníze z prodeje
stávající nemovitosti.
Varování před nekorektními
postupy oddlužovacích
společností či správců
dluhů, kteří za Vás problémy
s nesplácenými úvěry
nevyřeší.
Letní fotosoutěž
vzdělávacího portálu
www.MoneyManie.cz slibuje
zajímavé ceny – můžete
vyhrát notebook Asus nebo
fotoaparát Canon.

Změna kontaktní
adresy
Pokud jste majitelem platební karty
s pojištěním karty a osobních věcí,
pak si prosím poznamenejte novou
adresu pro likvidaci pojistných
událostí:
ZÁKAZNICKÉ CENTRUM PRO
KLIENTY FINANČNÍ SKUPINY
ČESKÉ SPOŘITELNY,
Na Rybníčku 1329/5,
P. O. Box 4, 120 00 Praha 2,
tel.: +420 234 240 250,
e-mail: informace@koop.cz.
Pojistitelem nadále zůstává
Kooperativa pojišťovna, a. s.
Vienna Insurance Group.
Informace o nové adrese poskytne
i bezplatná infolinka České
spořitelny 800 207 207.

Pro volné prostředky, které
chcete zhodnotit, ale zároveň je
potřebujete mít kdykoli k dispozici,
zkuste nové Internetové
spoření ČS. Požádáte o něj
jednoduše přes internet na www.
internetovesporeni.cz nebo telefon
a získáte spořící účet s roční
úrokovou sazbou až 1,5 % p. a.
A co poplatky? Od 1. července 2010
si můžete založit typický spořící účet –
Internetové spoření ČS, přičemž zřízení i vedení účtu je zdarma. Stejně tak jsou

zdarma všechny příchozí platby na účet
Internetového spoření ČS a také první
odchozí platba v měsíci. Platební karty se
k účtu nevydávají.
A co úroky? Můžete získat roční úrokovou sazbu až 1,5 %, pokud je Váš průměrný zůstatek na Internetovém spoření mezi
sledovanými čtvrtletími stejný nebo vyšší.
V opačném případě se Vám bude připisovat
základní měsíční úrok ve výši 0,5 %.
Podrobné informace najdete na www.internetovesporeni.cz.

Máte byt, ale chcete do většího?
Zkuste Překlenovací ﬁnancování
Překlenovací ﬁnancování, které
nabízíme od července 2010, je
úvěr na dobu mezi koupí nového
bydlení a prodejem Vaší stávající
nemovitosti. Díky této službě
získáte čas (dva roky) a také
prostředky na přestěhování do
většího bydlení.
Připadá Vám Vaše stávající bydlení nevyhovující a potřebovali byste něco většího?
Možná jste měli jiné představy o bydlení při
pořizování prvního bytu než nyní, kdy např.
zakládáte rodinu. Díky Překlenovacímu
ﬁnancování můžete získat peníze pro pořízení nového bydlení a budete mít i dostatek
času na prodej nemovitosti stávající.

Služba Překlenovací ﬁnancování je jednou
ze 14 volitelných služeb, kterou si mohou
sjednat noví i stávající klienti k Ideální
hypotéce České spořitelny. Tato nová volitelná služba patří do kategorie Flexibilita,
která umožňuje pružně upravit podmínky splácení během trvání hypotéky. Do této kategorie se řadí také např. Mimořádné
splátky (služba umožňuje vkládat mimořádné splátky v průběhu platnosti pevné
úrokové sazby) nebo Změna výše splátek
(klient si může změnit výši své měsíční
splátky podle vlastní potřeby).
Ideální hypotéku České spořitelny poskytujeme bez poplatku za vyřízení – více informací na www.idealnihypoteka.cz.

Srpen 2010

Tipy a aktuality pro klienty Finanční skupiny České spořitelny

POZOR na oddlužovací
společnosti!
Řešíte-li problém s nesplácenými
úvěry, upozorňujeme Vás na
nekorektní praktiky oddlužovacích
společností či správců dluhů, kteří
nabízejí klientům, že za ně tento
problém vyřeší.
Smlouvy, které klienti pod tíhou své problematické životní situace s takovou společností uzavřou, jsou pro klienty převážně nevýhodné a mnohdy dokonce i nebezpečné.
Tyto společnosti totiž nejenže klientův problém s dluhy nevyřeší, ale s ohledem na různé poplatky či jiná peněžitá plnění, s jejichž
úhradou je činnost těchto společností spojena, se situace klientů často ještě zhorší.

Na návrhy splátkových kalendářů od
oddlužovacích společností nepřistupujeme. Sám klient ani oddlužovací společnost
nemohou o změně výše splátek úvěru rozhodnout. Nepodporujeme činnost těchto
společností, které parazitují na ﬁnanční tísni
a špatné životní situaci našich klientů. Jsme
vždy připraveni svým klientům pomoci při
řešení jejich problémů, a to na základě osobního jednání.
Při řešení problému s nesplácením se můžete
obrátit na kteroukoli pobočku, případně
můžete svou situaci bezplatně konzultovat
s Poradnou při ﬁnanční tísni (www.ﬁnancnitisen.cz), jejíž partnerem je i Česká spořitelna.

Úvěry od Buřinky výhodně a zdarma
Až do 19. září 2010 můžete získat
u Buřinky zvýhodněný překlenovací
úvěr HYPO TREND. Stačí, když
budete mít na účtu stavebního
spoření uspořeno 10 % prostředků
z plánované výše úvěru nebo je
tam vložíte, a díky tomu dosáhnete
atraktivní úrokové sazby 4, 60 %
p. a. Buřinka Vám úvěr vyřídí zdarma, pokud jej budete splácet z účtu
vedeného u České spořitelny.

nezapomeňte i na další výhody úvěrů od
Buřinky, k nimž patří:
• možnost mimořádných splátek úvěru
kdykoliv a zdarma;
• možnost splácet úvěr HYPO TREND až
28 let;
• možnost odpočtu úroků zaplacených
z úvěru od daňového základu;
• výhodné podmínky pro sjednání pojištění
schopnosti splácet úvěr i pro případ ztráty
zaměstnání.

Když budete zvažovat, jak ﬁnancovat rekonstrukci, modernizaci nebo pořízení bydlení,

Bližší informace na
www.burinka.cz.

Navštivte nás – máme co nabídnout
K více než šesti stovkám našich
poboček přibyly v první polovině
letošního roku další čtyři
zbrusu nové pobočky, 27 jsme
jich modernizovali a šest jsme
přemístili do atraktivnějších
prostor. Už rovných dvacet
poboček má otevřeno i o víkendu.

Nová pobočka v Praze 6 – Dejvicích

Řídíme se heslem „stále je co zlepšovat“.
Do konce roku máme v plánu otevřít dalších šest nových poboček, zhruba 12 jich
přesunout do kvalitnějších prostor a kolem
30 poboček modernizovat. Kvalitní obsluha jde ruku v ruce s příjemným moderním
prostředím – obojí je základem k tomu,
abyste byli u nás spokojeni, cítili se dobře
a rádi se k nám vraceli.

Nová pobočka v Třebíči

Info plus najdete každý měsíc na www.csas.cz, můžete si ho nechat zasílat také e-mailem
prostřednictvím Informačního servisu. Čtvrtletně Vám Info plus chodí poštou s výpisy z účtu.
Vydává Česká spořitelna, a. s., centrála, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.

Letní fotosoutěž
na MoneyMánii

Fotíte rádi? A také rádi soutěžíte?
Zúčastněte se letní fotosoutěže na
stránkách www.MoneyManie.cz
a vyhrajte nový notebook Asus nebo
fotoaparát Canon.
Jak se do boje o zajímavé ceny zapojit?
Jednoduše během srpna nahrajte přímo na
stránky www.MoneyManie.cz tři zajímavé
fotograﬁe. Je jedno, zda jste je pořídili na
dovolené či je najdete ve svém archivu. Ze
všech soutěžních snímků pak budou v průběhu září vybráni dva výherci. O výherci notebooku rozhodne hlasování laické veřejnosti
přímo na stránkách www.MoneyManie.cz.
Výherce fotoaparátu zvolí odborná porota
složená z profesionálních fotografů.
MoneyMánie je vzdělávací portál, kde se
dozvíte interaktivní formou o světě peněz.
Každý si zde zároveň může otestovat své
ﬁnanční znalosti. MoneyMánie, kterou jsme
spustili v lednu 2010, přináší svým návštěvníkům pravidelné soutěže o ceny, aktuality
a měsíční newsletter. MoneyMánie má také
svůj proﬁl na Facebooku, kde si našla už
několik desítek fanoušků.

Nový přehledný web
České spořitelny
„Surfovat“ můžete nejen na
moři, ale i na nových webových
stránkách České spořitelny, a to
od poloviny července 2010.
Nový atraktivní vzhled, zjednodušená struktura a horizontální menu webových stránek ČS slibuje návštěvníkům lepší přehlednost a snadnou orientaci. Aktivní jsme i na
Facebooku a YouTube, kde přinášíme nejen
nové informace, ale i videa nebo rozhovory.
Věříme, že nový web ČS zpříjemní čas na
něm trávený všem z 2,5 milionu lidí, kteří ho
každý měsíc navštíví.
Najdete nás na známé adrese www.csas.cz.
Informační linka: 800 207 207 | www.csas.cz
Jakékoli dotazy a připomínky posílejte
na e-mailovou adresu: csas@csas.cz.

