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TIPY A AKTUALITY PRO KLIENTY FINANČNÍ SKUPINY ČESKÉ SPOŘITELNY

Inovace, které Vám přinášejí
komfort při sjednávání našich
úvěrových produktů.

iBOD slaví a rozdává výhry za
2,5 milionu korun! Každý všední
den můžete vyhrát.

I Vaše karta pomůže.
Za každou platbu Vaší kartou
přispějeme.

Dejte si leháro na 5 let
I Vaše karta pomůže

Přijďte ve dvou a oba dostanete vedení osobního účtu zdarma
Ve dvou to je vždycky větší pohoda. Ať už
jste naším klientem, nebo ne, přijďte k nám
ještě s někým a můžete si oba na pět let
odpočinout od výdajů za vedení účtu.

Nabídka platí do 30. 9. 2014. Úplné
znění podmínek této akce naleznete na
www.csas.cz/leharo nebo vám je ochotně sdělíme v kterékoliv naší pobočce.

Plaťte kartou České spořitelny
a my za každou Vaši platbu kartou
v období od 15. srpna do 30. září
2014 přispějeme na čtecí pomůcky
a další vybavení pro zrakově postižené obyvatele Domova Palata.
S každým nákupem zvyšujete částku,
kterou společně pomůžeme zkvalitnit
jejich život. Naším cílem je nashromáždit pro Domov Palata alespoň
1 000 000 Kč.
S pečovateli a dobrovolníky Domova
Palata, pro které je každodenní péče
o zrakově postižené seniory posláním,
jsme připravili fotografickou výstavu
„Zahalení hrdinové“.
Více o celém projektu, pořádaných
výstavách a Domově Palata se dozvíte
na www.ivasekartapomuze.cz.

I takhle jde přečíst knížku

iBOD slaví a rozdává výhry za 2,5 milionu korun!
Po celý říjen se můžete zúčastnit oslav
1. narozenin bonusového programu iBOD.
Každý všední den se hraje o výhry za více
než 100 000 korun a navíc… Pokud v průběhu soutěže navštívíte pobočku České
spořitelny, odnesete si kupon na 100 ibodů.

iBOD slaví a Česká spořitelna s ním
Věděli jste, že už 600 000 našich klientů je
v iBODU? Moc si toho vážíme, a proto jsme
se rozhodli Vás odměnit ještě něčím navíc.
Navštívíte-li během října pobočku České
spořitelny, obdržíte kupon na 100 ibodů.
Veškeré informace
o soutěži najdete na
www.ibod.cz.

Již 1. října startuje narozeninová soutěž
programu iBOD!
Stačí sledovat webové stránky www.ibod.cz
a držet palce, aby bylo vylosováno 3místné
číslo z Vaší iBOD karty. Vyhrát může až několik tisíc členů iBODU denně a nikdo neodejde s prázdnou. Přehled všech výher pro
jednotlivé dny bude zveřejněn ještě před
zahájením soutěže a máte se opravdu na
co těšit. :o)

Za každou platbu kartou ČS přispějeme na čtečky
a další vybavení pro zrakově postižené

P.S.: Ještě v iBODU nejste? Nevadí. Zaregistrujte se ZDARMA na www.ibod.cz a za aktivaci sběru ibodů od České spořitelny získáte
navíc jednorázový bonus 500 ibodů.

Platit kartou České spořitelny se vyplatí

20% sleva na
veškeré nezlevněné
zboží

25% sleva na batohy,
ledvinky, sportovní
a cestovní tašky
zn. HUSKY

25% sleva na celý
sortiment značky
NIVEA

Platnost
od 1. do 30. 9. 2014

Platnost
od 1. do 30. 9. 2014

Platnost
od 1. do 30. 9. 2014

30% sleva
na thajské masáže
20% sleva
na dárkové poukazy

10% sleva z ceny
vstupenky na turné
skupiny Mandrage
a Moravia Music Fest

Platnost
od 1. do 30. 9. 2014

Platnost
od 1. do 30. 9. 2014

10% sleva
na celý sortiment

Platnost
od 1. do 30. 9. 2014

Inovace, které Vám přinášejí komfort při
sjednávání našich úvěrových produktů
Pravidelně Vám představujeme novinky, které poskytnou maximální komfort při sjednávání našich produktů.
Přes Mobilní banku si můžete nově sjednat úvěr a kontokorent ONLINE!
Nově umožňujeme sjednání půjčky a kontokorentu jednoduše na několik kliknutí přes
Mobilní bankovnictví SERVIS 24. Všichni
klienti, pro které máme předschválený
úvěr nebo kontokorent, nyní mohou uzavřít
smlouvu online, a využít tak finance během
několika minut.
Umíme půjčovat i přes bankomaty ČS a je
to stále jednodušší!
Pro větší přehlednost jsme zařadili nabídky úvěrových produktů přímo na hlavní
stránku všech našich bankomatů. Budete
tak mít přehled o všech úvěrových nabídkách, které jsou pro Vás připraveny přímo
na míru. Zároveň umožňujeme sjednání
a čerpání předschválené půjčky během
několika minut přímo v bankomatu.

Představujeme Vám novou webovou online
žádost!
Zapracovali jsme i na online webové žádosti o úvěr a kreditní kartu. Díky této nové online žádosti mohou klienti během několika
minut vědět, kolik si mohou u České spořitelny půjčit; více na www.csas.cz/pujcka.
Studentská půjčka se sazbou jen 8,9 % p.a.
Studujete Vy nebo Vaše děti? Naše Studentská půjčka Vám pomůže uhradit nejen školné, zahraniční pobyt a nejrůznější
kurzy, ale i notebook, tablet a jiné užitečné
věci do výše 300 000 Kč. Hlavní výhodou
je možnost splácet během studia pouze
úroky.
Věříme, že tyto novinky jsou krok tím správným směrem k Vaší spokojenosti.

Lístkomat – do pobočky bez čekání!
Dobře víme, že nikoho nebaví čekat ve frontě. Protože je pro nás důležité šetřit
Váš čas, vyvinuli jsme novou mobilní aplikaci Lístkomat České spořitelny.

–

–

–

Pohodlně si objednáte návštěvu pobočky na den a čas, které Vám vyhovují.
Můžete si rovnou „utrhnout“ virtuální
pořadový lístek a do pobočky jít, až
když jste na řadě.
Jednoduše vyhledáte pobočku a zobrazíte si její otevírací dobu a kontaktní
údaje.

Svým mobilním telefonem si tak snadno
zajistíte přednostní obsluhu. Aplikace je
pro Vás zdarma ke stažení jak v Appstore,
tak v Android marketu.

Stavební spoření pro děti s prémií 1 000 Kč
Chcete svým dětem nebo vnoučatům výhodně spořit na jejich budoucnost? Začněte
právě teď a Buřinka jim přidá navíc 1 000 Kč.
Díky státní podpoře až 2 000 Kč ročně
a úročení vkladů je stavební spoření se
zhodnocením 3,4 % ročně po dobu 6 let
stále výhodné. Pro získání prémie stačí
založit stavební spoření s cílovou částkou
alespoň 150 000 Kč a vložit na něj během
4 měsíců alespoň 3 000 Kč. Akce platí pro
stavební spoření uzavřené pro děti do 15
let. Bližší informaci o akci naleznete na

www.burinka.cz. Tak neváhejte a začněte svým dětem spořit na
jednodušší start do života!
Akce platí jen do
31. října 2014.

Bezpečné používání internetového
bankovnictví
Víte, jak bezpečně používat své internetové bankovnictví?
Útoky hackerů jsou stále sofistikovanější a velmi často využívají neznalosti klientů. Abyste se podvodníkům
mohli lépe a účinněji bránit, připravili jsme pro Vás nové, přehlednější
Desatero bezpečného používání
internetového bankovnictví.
Spolu s edukačním videem, které je
mimo jiné doplněno o názorné ukázky,
jak mohou vypadat možné útoky podvodníků a jak se jim bránit, jej najdete
na www.csas.cz, na přihlašovací
stránce internetového bankovnictví
SERVIS 24 nebo na našem Facebooku a YouTube. Nedejte hackerům
šanci a věnujte 4 minuty svého času
zhlédnutí videa!

Jednorázové
příkazy k úhradě
u kreditních karet
Potřebujete zaplatit složenky nebo jiné
nezbytné výdaje a nemáte na osobním
účtu dostatek peněz? Nebo jen chcete
získat rychlou půjčku?
Nejen pro tyto případy pro Vás máme řešení – jednorázové příkazy k úhradě na
libovolné účty v české měně.
Jak na to:
– Jednorázový příkaz k úhradě lze zadat u přepážky pobočky nebo prostřednictvím služby S24 Telebanking na čísle +420 956 777 956.
– Stačí uvést číslo bankovního účtu
včetně dalších údajů, kam mají být
peníze zaslány.
– Maximální částka pro jeden příkaz
je 49 999 Kč.
– Cena za příkaz zadaný prostřednictvím služby S24 Telebanking je 20 Kč.
– Částka je úročena od data jejího
převedení, neaplikuje se bezúročné
období a transakce nevstupuje do
výpočtu odměny za platby kartou.

Vydává Česká spořitelna, a. s., Budějovická 1912/64b, 140 00 Praha 4. Jakékoliv dotazy a připomínky zasílejte na e-mail csas@csas.cz.
Informační linka: 800 207 207.

Platit kartou České spořitelny se vyplatí
LEKARNA.cz
Slevu na celý sortiment výrobků NIVEA získáte při online
platbě kartou České spořitelny a po zadání slevového kódu
NIV14 do nákupního košíku (pole „slevový kód“ v prvním
kroku nákupu) na www.lekarna.cz.

HUSKY
Akční slevu na batohy, ledvinky, sportovní a cestovní tašky
zn. HUSKY lze uplatnit při platbě kartou České spořitelny
a po předložení kuponu v prodejnách HUSKY OUTDOOR
SHOP nebo zadáním kódu BTL874 do kolonky BONUS KÓD
na hlavní stránce webu www.huskycz.cz.
Sleva se nevztahuje na akční a výprodejové zboží, slevy
nelze sčítat. Seznam prodejen naleznete zde:

ADIDAS
Akční slevu na zboží značky adidas lze uplatnit při
platbě kartou České spořitelny a po předložení
kuponu v prodejnách adidas nebo na www.lionsport.cz
kliknutím na „přihlásit“ na hlavní stránce webu
a vepsáním čísla z čárového kódu. Ceny se pak
automaticky přepočítají. Sleva se nevztahuje na
akční a výprodejové zboží, slevy nelze sčítat. Seznam
prodejen naleznete zde:

www.lekarna.cz

www.huskyshopy.cz

www.lionsport.cz/prodejny/

Ticketstream
Slevu z ceny vstupenky na podzimní turné oblíbené české
kapely Mandrage i Moravia Music Fest získáte při online
platbě kartou České spořitelny a po zadání slevového kódu
IP10MM na www.ticketstream.cz/csas. Dobře se bavte!
Sleva platí pouze pro nákup v e-shopu!

TAWAN
Prodlužte si léto s thajskou masáží TAWAN.
Slevu získáte při platbě kartou České spořitelny a po
předložení kuponu v salonech thajských masáží TAWAN.
Akční slevu nelze kombinovat s jinými slevami nebo
dárkovými poukazy.

SpokojenyPes.cz
Slevu na veškerý sortiment krmiv a chovatelských potřeb lze
uplatnit při platbě kartou České spořitelny a po předložení
kuponu v prodejně SpokojenýPes.cz v Praze nebo zadáním
kódu SPES-09 v e-shopu www.spokojenypes.cz.

www.ticketstream.cz

www.tawan.cz

www.spokojenypes.cz

