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Soutěž o kartu biip
» Vyhrajte
kapesné pro své děti. Soutěžte
v kině i v přírodě.

na klik
» SPeníze
úvěrovým účtem Peníze na klik se už
nemusíte bát nečekaných výdajů!

Hypotéka ČS
» Nyní
s úrokovou sazbou již
od 1,79 % p. a.

Cestovní vychytávky pro Vaši dovolenou
Ať už pojedete k moři, na fotbalový šampionát, nebo jen na Mácháč, nezapomeňte si sjednat výhodnější cestovní pojištění a vyměnit si
bezplatně peníze. V mnoha oblíbených destinacích také můžete zdarma vybírat z bankomatu.
Cestovní pojištění Vás ochrání za dobrou
cenu:
– již od 35 Kč měsíčně pro jednotlivce
nebo 55 Kč měsíčně pro rodinu až se
třemi dětmi;
– kryje léčebné výlohy až do výše
6 mil. Kč;
– platí i pro odpovědnost za škodu,
zpoždění zavazadel, letu a další případy;
– platí celý rok a po celém světě;
– asisteční služby 24 hodin denně 7 dní
v týdnu.

Sjednáte si ho na lince 800 207 207, aktivujete v našem e-shopu na www.csas.cz či
ve službě SERVIS 24 nebo můžete zajít do
jakékoliv pobočky. Další informace najdete
na www.csas.cz, sekce Pojištění.
Výměna peněz zdarma
Pokud u nás máte osobní účet, vyměníme
Vám peníze na cestu do zahraničí až do
30. 9. 2016 zdarma, a to přímo z Vašeho
účtu. Stačí místo hotovosti ve směnárně
uvést číslo účtu a požadovanou částku.

Levnější výběry v zahraničí
Navštívíte-li Slovensko, Chorvatsko, Rakousko, Maďarsko, Srbsko, Ukrajinu, Rumunsko
nebo Moldavsko, máte zde možnost výběru
z bankomatu Erste Group za pouhých 5 Kč.
Vyhledávač těchto bankomatů naleznete
na www.csas.cz.

Vyhrajte kapesné pro své děti. Soutěžte v kině i v přírodě
Chystáte se s dětmi do kina nebo do přírody? Využijte našich soutěží a odneste si karty biip s nabitým kreditem pro své ratolesti.
Jak zdarma získat přednabitou kartu biip,
která učí kluky a holky odpovědně a přehledně nakládat s kapesným? Navštivte do
15. června 2016 některé z dětských
představení v sítích multikin CineXpress
a Cinema City. Ke vstupence obdržíte
soutěžní letáček, na jehož zadní straně
stačí pospojovat podle vlastní fantazie body
do obrázku. Obrázek už pak jen vyfotíte
a vložíte na Instagram nebo na Facebook
s #biipkarta a můžete se těšit na výhru.
Každý týden získá pět nejlepších fotografií

kartu biip, ve finále se pak bude hrát
o další výhry včetně kapesného ve výši až
1 500 Kč. Více informací na www.biip.cz.
Pokud dáváte přednost výletům do přírody,
můžete si vyzkoušet hledání pokladu.
O prázdninách ukryjeme karty biip na různých místech České republiky a souřadnice
vždy včas zveřejníme. Nepromeškejte
proto svou šanci a sledujte průběžně letní
soutěže na www.facebook.com/biip.cz.

2 000 vstupenek na festival Colours of Ostrava s 20% slevou
Česká spořitelna je generálním partnerem multižánrového festivalu Colours of Ostrava,
který se uskuteční od 14. do 17. července 2016 v areálu Dolních Vítkovic.
Festival nabídne čtyři dny plné koncertů
hvězd světové i domácí hudby, divadel,
diskusí, workshopů, filmů i výtvarných
aktivit. Klienti České spořitelny mohou od
1. května 2016 využít slevu 20 % z aktuální
ceny vstupenky. Podmínkou pro získání
slevy je pořízení vstupenky v e-shopu

festivalu (www.colours.cz) pomocí služby
PLATBA 24. Výhodou je kromě nižší ceny
i snadné získání vstupenky, lze k tomu totiž
použít i mobilní zařízení, tablet či telefon
a využít předvyplněných údajů. Tato speciální sleva je připravena pro prvních 2 000
vstupenek.
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Peníze na klik Vás zbaví strachu z nečekaných výdajů
S úvěrovým účtem Peníze na klik se už
nemusíte bát nečekaných výdajů. Peníze
navíc budete mít vždy po ruce. Nedoplatek
za energie, nečekaná oprava auta, rozbitá
lednička nebo účet v minusu. Tyhle situace
občas musí řešit každý. Peníze na klik jsou
peníze navíc, které máte trvale k dispozici
vedle svého účtu. Jestli je použijete, je
jenom na Vás – jsou rezervou, která Vám
umožní lépe plánovat a hospodařit.
Jeden účet, jedna karta, jeden podpis
Stačí podepsat jedinou úvěrovou smlouvu
a peníze si pak můžete půjčovat opakovaně –

rychle, pohodlně a bez papírování. Peníze
převádíte na svůj osobní účet a vystačíte si
se svou stávající kartou.
24 hodin denně
Částku, kterou potřebujete, si můžete
kdykoliv převést na svůj účet v internetovém
bankovnictví SERVIS 24, v bankomatech
České spořitelny, prostřednictvím Mobilní
banky, zákaznické linky nebo v našich pobočkách.

Hypotéka ČS zase výhodněji!
Od května jsme pro Vás znovu dlouhodobě snížili úrokové sazby u nově poskytnutých
hypoték. Ty s fixací na 5 nebo 8 let nyní pořídíte se sazbou již od 1,79 % ročně. V nabídce
zůstává i výhodná desetiletá fixace se sazbou od 1,89 % ročně. Dlouhodobé fixace se
u hypoték staly novým trendem. Zajistí aktuální výhodné úrokové sazby, které jsou na
historickém minimu, na řadu let dopředu. Využijte i Vy nejlepší čas na pořízení hypotéky
a přestaňte o vlastním bydlení jen snít.

Vyzkoušejte si naši novou mobilní aplikaci
Friends 24 – posílejte peníze bez čísla účtu! Potřebujete vrátit kamarádovi malou půjčku, peníze za oběd nebo za pivo? Už k tomu
nepotřebujete hotovost nebo dlouhatánské číslo účtu. Stačí Vám kamarádův libovolný kontakt a naše nová aplikace.
Co umí aplikace Friends 24?
– Posíláte peníze bez znalostí čísla účtu příjemce, stačí Vám libovolný kontakt – telefonní
číslo, e-mail, Facebook Messenger nebo třeba WhatsApp.
– Příjemce nemusí mít účet u České spořitelny ani chytrý mobil a sám si zadá účet, kam
chce peníze poslat.
– Platba je provedena do 10 vteřin, příjemce hned ví, že jste zaplatili.
– Limit pro jednu platbu je 1 000 Kč.
– Aplikace vede zápisník dluhů, kam si lze poznamenat, kdo Vám dluží a komu dlužíte Vy.
Více informací a návod, jak aplikaci používat, naleznete na www.friends24.cz.

Držte s námi palečky!
Letní olympiáda v Riu se blíží a Česká spořitelna bude u toho. Stejně jako v roce 2014, během olympijských her v ruském Soči, i letos
bude Česká spořitelna oficiálním partnerem a fanouškem českého olympijského týmu.
Nejdůležitější sportovní událostí tohoto
roku jsou jistě právě olympijské hry, které
se uskuteční 5.–21. srpna 2016 v brazilském Rio de Janeiru. Českou republiku
bude na olympijských hrách reprezentovat
až stotřicetičlenná výprava sportovců.
Pojďte jim fandit a držet palečky společně
s námi. Doma u televize anebo v olympijských parcích. Fandit se bude na Lipně,
v Plzni, v Ostravě a Pardubicích. Opravdovou jízdu zažijete v olympijském parku
na Lipně, kde jsme pro všechny návštěvníky připravili něco, co tu dosud nebylo.

Skluzavku, jakou jste ještě neviděli. Setkáte
se s rodinou Palečkových. Vyzkoušet si
budete moct všech 28 olympijských sportů
a dalších nejméně 20 tradičních i netradičních sportovních disciplín. Kromě toho
nabídne olympijský park návštěvníkům koncerty, divadelní vystoupení, streetart, videoart i občerstvení a nápoje v brazilském
stylu.
Podpora fanoušků je pro české sportovce
velmi důležitá. My jim budeme držet palečky.
A co Vy?
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