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Nepřehlédněte
v tomto čísle:

Opět jsme snížili sazby
hypoték. Hypotéku ČS nyní
získáte s pevnou úrokovou
sazbou již od 3,29 %.
Vedle nízké sazby oceníte
i variabilní splácení.
Zúčastněte se naší soutěže
s Bonus programem
a vyhrajte poukazy k nákupu
dle vlastního výběru. Stačí si
tipnout a vyhrát můžete hned
dvakrát.
Splácíte-li více půjček
najednou, převeďte si
všechny do ČS. Získáte
tak nižší měsíční splátku
a větší přehled o svých
financích. Sloučením půjček
do jedné ušetříte.

Osobní účet ČS lze
nově založit online
na internetu
Již nemusíte chodit do banky pro
založení účtu ani podepisovat
smlouvy.
Česká spořitelna nově umožňuje založit
si účet online na internetu bez návštěvy
pobočky a podpisu smluvních dokumentů. K založení budete potřebovat fotokopie
dvou dokladů totožnosti a výpisu z jakékoli
banky v rámci EU.
Založení Osobního účtu ČS online je určeno
zejména mladším klientům, kteří jsou zvyklí nakupovat na internetu a hledají pohodlný a jednoduchý způsob založení účtu.
Nabízíme jak standardní Osobní účet, tak
i Osobní účet pro studenty a absolventy, které jsou zdarma.

Bezkontaktní platební karta:
píp,– a máte nakoupeno
Od října 2011 jsme začali
vydávat nové platební karty s tzv.
bezkontaktní technologií, která
zjednoduší a zrychlí Vaše nákupy.
Kartu stačí pouze přiložit ke čtečce
terminálu a počkat si na pípnutí,
které ohlásí provedení platby.
Tato novinka Vám přinese větší pohodlí především při placení Vašich drobnějších nákupů do 500 Kč bez nutnosti zadávat PIN.
Bezkontaktně však můžete platit i částky nad
500 Kč. Pro tyto platby bude nadále vyžadován PIN. Samozřejmostí je zachování všech
stávajících funkcí Vaší platební karty.

Bezkontaktní karty spolu s platebními terminály u obchodníků zavádíme jako první banka na českém trhu. Tyto karty budete moci
využít v obchodech, které budou označeny
symbolem pro bezkontaktní platby.
V průběhu října budete moci začít platit bezkontaktně ve všech prodejnách sítě
SPAR ČOS – INTERSPAR a SPAR, C&A,
bauMax nebo v pražských prodejnách
Kaufland. Síť prodejců budeme dále rozšiřovat.

Díky tomu, že při bezkontaktním placení
kartu nevydáte z ruky, máte celou transakci
pod kontrolou. Ke zvýšení bezpečnosti také
přispívá fakt, že můžete být jednou za čas při
platbě požádáni o vložení karty do terminálu
a zadání PIN i při úhradě nižších částek do
500 Kč. Toto opatření snižuje možnost podvodu v případě, že Vám kartu někdo odcizí
nebo ji ztratíte.

Sloučením půjček do jedné
ušetříte
Splácíte více půjček najednou
a chcete splácet méně? Není
důležité, kolik půjček máte
nebo u koho a na co jste si
půjčili. Všechny Vaše půjčky Vám
převedeme a vytvoříme z nich
jednu novou a výhodnější. Získáte
tak nižší měsíční splátku a větší
přehled o svých financích.

Konsolidovat je možné nejen spotřebitelské
úvěry, ale i kreditní karty a kontokorentní
úvěry od různých bankovních i nebankovních institucí. Sloučením půjček snížíte svou
měsíční finanční zátěž a ušetříte na poplatcích. Navíc veškeré papírování vyřídíme za
Vás. Mějte své finance pod kontrolou.
Více informací získáte v kterékoli pobočce
České spořitelny.
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Snížili jsme sazby hypoték
o 0,3 %. Úrokové sazby tak
začínají na 3,29 %
Rádi byste koupili byt nebo
zrekonstruovali rodinný dům? V září
2011 jsme snížili úrokové sazby.
Hypotéku ČS nyní získáte s pevnou
úrokovou sazbou již od 3,29 %.
Pořízení vlastního bydlení je nyní velmi výhodné, nemovitosti jsou levnější než
v minulých letech. Díky nižšímu úročení
jsou dostupnější i hypotéky. Hypotéku ČS
nabízíme s pevnou úrokovou sazbou, kterou
si můžete zafixovat na delší časové období a zvyšování úrokových sazeb se Vás tak

Plaťte kartou ČS a vyhrajte
s Bonus programem
Nakupujte v období od 17. října
do 20. listopadu 2011 u našich
obchodních partnerů, kteří
poskytují násobné body do Bonus
programu, a zapojte se do soutěže,
kde si sami vyberete svou výhru!
Stačí v uvedenou dobu uskutečnit platbu
kartou registrovanou v Bonus programu
v minimální výši 200 Kč. Následně se pak
přihlaste ke svému bodovému účtu na stránce www.csas.cz/bonusprogram a zúčast-

něte se tipovací soutěže o poukazy dle vlastního výběru za více než 500 000 Kč. Svůj
tip na položenou otázku zašlete nejpozději
do konce listopadu 2011. Každý tip může
vyhrát hned dvakrát! Více o soutěži včetně seznamu obchodních partnerů naleznete na www.csas.cz/bonusprogram v sekci
„SOUTĚŽ“ od 10. října 2011.

Chraňte svá osobní data
Staráme se o to, aby u nás byly
Vaše vklady vždy v bezpečí.
Bezpečnost svého účtu můžete ale
ovlivnit i Vy sami tím, že budete
chránit svá osobní data.
Jedním z důležitých osobních údajů je Váš
podpisový vzor, který by měl být zcela jedinečný a odlišný od Vašeho běžně používaného podpisu. Pamatujte také na to, že by
neměl být příliš jednoduchý a snadno napodobitelný. Věděli jste, že jeho součástí může
být i specifický grafický znak (např. obrázek
nebo číslice)? Takový doplněk ještě posílí
unikátnost podpisového vzoru. Základním
bezpečnostním pravidlem je, abyste svůj
podpisový vzor nikomu neukazovali a nesdělovali ho ani blízkým osobám.

Pokud máte podezření, že Váš podpisový
vzor někdo viděl a mohl by ho zneužít, doporučujeme Vám, abyste si ho změnili. Změnu
podpisového vzoru umožňujeme svým klientům bezplatně. Děkujeme, že nám pomáháte chránit své vklady.

Info plus najdete každý měsíc na www.csas.cz a Facebooku. 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.

(na rozdíl od variabilních sazeb) v průběhu
zvolené doby nedotkne. Využijte nyní příležitost zajistit si výhodnou úrokovou sazbu
na několik let dopředu!
Hypotéka ČS, kterou poskytujeme bez
poplatku za vyřízení, Vám nabízí vedle pevné
úrokové sazby od 3,29 % i variabilní splácení. Máte tak možnost přerušení, odkladu
či změny splátek a mimořádných splátek.
Více na www.hypotecnicentrum.cz nebo
v kterékoli pobočce ČS.

Důležitost penzijního
připojištění
důchodová reforma
neovlivní
Důchodová reforma zavádí
dobrovolný, tzv. druhý pilíř, kam
bude vyvedena část prostředků
z dosavadního státního pilíře.
Stávajících penzijních připojištění
se ale změna nijak nedotkne.
Dojde pouze k účetnímu oddělení majetků fondu a účastníků, což ještě zvýší bezpečí klientských prostředků. Penzijní účty
současných klientů budou transformovány
do doplňkového, tzv. třetího pilíře. Penzijní
reforma nemůže zajistit výrazné zvýšení
důchodů oproti současnému stavu. I nadále
Vám tak penzijní připojištění od České spořitelny bude pomáhat udržet si životní standard i v důchodu.
Věděli jste, že:
• Penzijní fond České spořitelny (PFČS)
připisuje dlouhodobě nejvyšší zhodnocení mezi pěti největšími penzijními
fondy v ČR? V loňském roce např. činilo
2,34 % (5,66 % se státním příspěvkem).
• V roce 2010 si PFČS zvolilo více než
100 000 nových klientů. To je nejvíce ze
všech penzijních fondů v ČR.
• Poskytujeme zázemí banky s nejrozsáhlejší sítí poboček a prodejců,
která již sedmkrát za sebou získala titul
„Nejdůvěryhodnější banka roku“.

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

