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Nepřehlédněte
v tomto čísle:

Pouze pro Vás, klienty ČS,
jsme ve spolupráci s KASA.cz
připravili internetový obchod
se spotřebním zbožím za
výhodné ceny.
Pokud vyrážíte letos na hory,
doporučujeme Vám sjednat si
cestovní pojištění v rámci
Osobního účtu ČS, které
je cenově výhodnější než
pojištění na konkrétní dny.
Chytrá karta ČS přináší v lednu
2012 další zajímavé slevy,
a také dvě novinky. Nyní si s ní
můžete přispívat i na stavební
spoření a nově také omezit
čerpání u dodatkové karty.
V České televizi poběží nový
vzdělávací seriál Aby dluhy
nebolely, jehož partnerem je
Česká spořitelna. Můžete také
navštívit naše webové portály
k finančnímu vzdělávání.

Rozšiřujeme nabídku
o hypotéku s proměnnou
úrokovou sazbou
Vedle nabídky hypoték s pevnou
úrokovou sazbou jsme začali
v prosinci 2011 nabízet navíc
i hypotéku s proměnnou
(nazývanou někdy také variabilní
či plovoucí) sazbou.
Nyní si můžete sami zvolit, zda chcete
hypotéku s pevnou či proměnnou úrokovou sazbou. Proměnná sazba je odvozena
od situace na mezibankovním trhu (od sazby 1MPRIBOR), který její výši ovlivňuje, a může se tak měnit každý měsíc. Tato
nabídka je určena zejména těm, kteří počítají

s tím, že splátka hypotéky může být každý
měsíc jiná. Na druhou stranu velkou výhodou
proměnné sazby je úspora na celkově zaplacených úrocích a díky jinému typu splácení také postupné snižování splátky hypotéky
v jejím průběhu. Pokud Vám navíc zvolený
typ splácení nevyhovuje, můžete jednou po
dobu splácení přestoupit z proměnné sazby
na fixní sazbu.
Více informací o jednotlivých hypotékách
a jejich výhodách naleznete na stránkách
www.hypotecnicentrum.cz nebo v kterékoli pobočce České spořitelny.

Jeďte na hory bezpečně –
s cestovním pojištěním

Přejeme Vám
šťastný a úspěšný
nový rok 2012
Děkujeme za Vaši přízeň,
kterou jste nám v loňském roce
projevovali. I v roce 2012 uděláme
vše pro to, abyste byli s našimi
produkty a službami spokojeni.
Česká spořitelna

Ať už se chystáte v zimě na hory,
nebo s předstihem plánujete
jinou zahraniční dovolenou,
jistě oceníte cestovní pojištění
v rámci Osobního účtu ČS. Platí
totiž celoročně při každé Vaší
zahraniční cestě po celém světě.
Cestovní pojištění si můžete sjednat jako volitelnou službu v rámci Osobního účtu České spořitelny. Vztahuje se na neomezený počet zahraničních cest, délka jednoho souvislého pobytu
může dosahovat až 90 dní. Ve srovnání s klasickým cestovním pojištěním (na konkrétní dny
zahraniční cesty) je tato služba cenově výhodnější, a to již od 35 Kč za měsíc! U vybraných

variant se pojištění vztahuje i na rodinné příslušníky (manžel/ka a děti do 18 let).
Naše cestovní pojištění nabízí širokou
pojistnou ochranu a zahrnuje pojištění
léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jiné
osobě, pojištění zpoždění letu a zavazadel
a pojištění zavazadel proti ztrátě a odcizení.
Automatickou součástí pojištění je také připojištění pro zásah horské služby.
Pojištění si můžete sjednat v kterékoli pobočce ČS, přes internetové bankovnictví SERVIS
24, přes webové stránky www.csas.cz nebo na
bezplatné informační lince 800 207 207.
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Aby dluhy nebolely –
vzdělávací televizní seriál
Nový vzdělávací televizní seriál
k finanční gramotnosti s názvem
Aby dluhy nebolely, jehož
partnerem je Česká spořitelna,
poběží od 5. ledna 2012 vždy
v odpoledních hodinách na druhém
programu České televize.
Tento vzdělávací seriál přináší návod, jak
se vyvarovat nejrůznějším „finančním pastím“, a také radí, jak se z takové pasti dostat
ven. Česká spořitelna tento projekt podpořila jako jediný partner nejen finančně, ale
také odborně. V jednotlivých dílech seriá-

lu vystoupí například ombudsmanka České
spořitelny nebo ředitel Poradny při finanční
tísni, kterou ČS spoluzakládala.
Finanční vzdělávání je pro nás důležitou
oblastí, které se dlouhodobě a systematicky
věnujeme. Připravujeme projekty zaměřené na různé cílové skupiny. V současné době
mohou nejen děti a mladí využívat vzdělávací
webový portál MoneyMánie nebo on-line hru
Spořínek. Mimo seriál Aby dluhy nebolely je
široké veřejnosti určen například také speciální web www.jakplatitkartou.cz, kde se dozvíte, jak bezpečně zacházet s platební kartou.

Pouze pro klienty České spořitelny
nový e-shop se slevami
Připravili jsme pro Vás ve
spolupráci s jedním z největších
obchodníků v České republice,
společností KASA.cz, nový
internetový obchod se spotřebním
zbožím za výhodné ceny. Naleznete
ho na internetové adrese
www.csas.cz/kasa.
V tomto internetovém obchodě mohou výhodně nakupovat pouze klienti České spořitelny.
Své nákupy jednoduše zaplatí na internetu
prostřednictvím služby PLATBA 24, která je
automaticky součástí internetového bankovnictví SERVIS 24. Použití této služby je velmi jednoduché a rychlé. Po jejím potvrzení
jste přesměrováni do SERVISu 24 a po zadání přihlašovacích údajů Vám nabídne vyplně-

Užijte si povánoční klid s rodinou nebo přáteli
na horách, v lázních či u moře. Díky Chytré kartě České spořitelny můžete využít slevy pro Vaši
relaxaci. V nabídce vybraných partnerů najdete
slevy až 40 % na pobyty dle Vašeho výběru.

Řadu českých domácností v lednu
opět ozdobí písmena K + M + B –
symbol toho, že se tu zastavili
tříkráloví koledníci.
Dobrovolníci, které do ulic vysílá Charita
Česká republika s podporou Nadace České
spořitelny, Vám popřejí vše nejlepší do
nového roku a zároveň požádají o drobný dar. Příspěvkem do zapečetěné kasičky
pomůžete těm, kteří vlastní domov nemají
nebo se ocitli v jiné těžké životní situaci.

ný platební příkaz pro úhradu nákupu. Stačí
ho pouze potvrdit a odeslat.
Přehled dalších internetových obchodů, ve kterých můžete platit pomocí PLATBY 24 spolu
s dalšími informacemi o této službě, jsou k dispozici na stránkách www.platba24.cz.

Lednové novinky a slevy
pro majitele Chytré karty ČS
Výhodné nabídky máte s Chytrou
kartou České spořitelny po celý
rok. Pro leden 2012 jsme pro Vás
však připravili nejen atraktivní
slevy, ale také dvě novinky.

Tříkrálová
sbírka

Od poloviny ledna 2012 můžete navíc získat při platbě Chytrou kartou ČS za každých
1 000 Kč nákupu v obchodě 10 Kč nejen na
svůj účet penzijního připojištění u PFČS, ale
nyní si můžete zvolit také zasílání na stavební
spoření od Buřinky. Vyberte si jednu z těchto odměn v rámci volitelných služeb. Druhou
novinkou je možnost nastavit si omezení
limitu čerpání na dodatkové kartě. Pořiďte
Chytrou kartu ČS svým blízkým a díky této
službě budete mít výdaje pod kontrolou.

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.

V minulém roce se díky štědrým dárcům
vybralo 73 milionů korun. Většina prostředků jde na pomoc v regionu, kde byly
vykoledovány. Přibližně desetina výnosu pak putuje na pomoc v zahraničí.
O podpořených projektech z minulých let
i záměrech letošní sbírky se více dozvíte na
adrese www.trikralovasbirka.cz.
Přispět můžete také zasláním DMS KOLEDA
na číslo 87 777 nebo přímo na účet Tříkrálové
sbírky (č. ú. 66008822/0800 VS: 777).

Více informací naleznete na
www.chytrakarta.cz.

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

