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Nepřehlédněte
v tomto čísle:

Snížili jsme pevnou úrokovou
sazbu u hypoték. Nyní začíná
již na 3,19 %.
Vyrazte s námi za kulturou!
Přinášíme Vám slevy na
různé hudební festivaly.
V Bonus programu můžete
nyní své body darovat na další
charitativní projekt. Tentokrát
pomůžete popáleným
ptákům. Děkujeme všem,
kteří se do sbírky zapojí.
Buřinka si pro Vás připravila
dvě novinky: nový přehledný
web a také soutěž o mnoho
zajímavých cen s hlavní
výhrou 100 tis. Kč.

Duben 2012

Tipy a aktualit y pro klient y Finanční skupiny České spořitelny

S námi vyrazíte za kulturou se slevou
ZZZFVDVF],QIRUPDÿQtOLQND

Česká spořitelna
je tradičním
podporovatelem
české kultury
a umění. Velkou
pozornost věnujeme
podpoře různých
hudebních festivalů,
mezi kterými si každý
najde to své. Vážíme
si svých klientů,
a proto Vám na
vybrané hudební akce
nabízíme slevy.

-VPHJHQHUiOQtPSDUWQHUHP
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Jsme generálním partnerem Mezinárodního
hudebního festivalu Pražské jaro. Milovníkům vážné hudby doporučujeme také festival Smetanova Litomyšl. Po předložení
platné platební karty ČS získáte na tento festival vstupenky s 25% slevou*.

I pro ty, kteří mají rádi open air festivaly,
jsme připravili různé slevy. Koncem května
2012 vyrazte na divadelní a hudební festival
Mezi ploty se slevou 50 % (při platbě kartou na místě 25 %). Stejnou slevu můžete

uplatnit také v rámci festivalů Hrady CZ.
Vrcholem letošní hudební sezóny by mohl
být festival Colours of Ostrava a Vy
můžete být u toho se slevou na vstupném ve
výši 20 %.
Více informací o slevách naleznete na našich
webových stránkách www.csas.cz nebo na
našem facebookovém profilu.
*Sleva se vztahuje vždy na jednu vstupenku na jakékoli
představení. Platební kartu a průkaz totožnosti je třeba předložit
spolu se zlevněnou vstupenkou při vstupu na koncert.

Sloučením půjček do jedné ušetříte

Splácíte více půjček najednou
a chtěli byste splácet méně? Ze
všech Vašich půjček vytvoříme
jednu novou, která bude
výhodnější. Pokud uzavřete
smlouvu do konce června 2012, po
prvním roce řádného splácení Vám
navíc vrátíme jednu splátku zpět!

a kontokorentní úvěry od různých bankovních
i nebankovních institucí. Sloučením půjček získáte nižší měsíční splátku a ušetříte na poplatcích. Navíc veškeré papírování vyřídíme za
Vás. Snižte svou měsíční finanční zátěž a mějte
větší přehled o svých financích. Využijte nyní
nového benefitu a uzavřete smlouvu do konce
června 2012!

Není důležité, kolik půjček máte nebo u koho
a na co jste si půjčili. Konsolidovat je možné
nejen spotřebitelské úvěry, ale i kreditní karty

Více informací získáte na internetové adrese
www.csas.cz/konsolidace nebo v kterékoli
pobočce ČS.

Pomozte svými body z Bonus
programu popáleným ptákům
V rámci odměn za nasbírané body v Bonus programu, které získáváte
za platby kartou a dobití kreditu v bankomatech, můžete přispívat i na
různé charitativní projekty. Od března 2012 můžete darovat své body na
pomoc při léčbě ptáků popálených elektrickým proudem.

S Buřinkou.cz si
budete rozumět...
...a to díky novému způsobu, jímž Buřinka
představuje své produkty na webových
stránkách www.burinka.cz. Snadno a rychle se zorientujete v nabídce, v několika
minutách získáte představu o možnostech
financování svého bydlení. Přímo na úvodní stránce totiž najdete jednoduché posuvné kalkulačky pro simulaci spoření a úvěrů.
Pro získání více informací stačí vyplnit kontaktní formulář a k uzavření smlouvy o stavebním spoření on-line formulář.

Soutěžte s Buřinkou
o 100 tis. Kč!
27 záchranných stanic podle počtu popálených ptáků, o které pečují. Více také na
www.zvirevnouzi.cz.
Do národní sítě stanic pro handicapované
živočichy se ročně dostane přes 300 popálených ptáků. Péče o ně je náročná a šance, že přežijí, malá. Pomozte nám tuto šanci zvýšit! Český svaz ochránců přírody,
který je dlouhodobě podporován Nadací
České spořitelny, rozdělí Vaši pomoc mezi

Snížili jsme sazby
hypoték. Pevná úroková
sazba začíná na 3,19 %
V polovině března 2012 jsme snížili pevné
úrokové sazby hypoték s pětiletou fixací o 0,2 %,
u hypoték se čtyřletou fixací o 0,1 %. Pevnou
sazbu tak získáte již od 3,19 %. Vedle pevné
sazby nabízíme i proměnnou sazbu, která začíná
na 2,49 %. Pro více informací navštivte stránku
www.hypotecnicentrum.cz nebo jakoukoli
pobočku ČS.

Zrušení poplatku
Od 1. dubna 2012 rušíme poplatek za změnu či
zrušení trvalého příkazu a souhlasu s inkasem
na pobočce. Od tohoto data tedy můžete
měnit nebo rušit své trvalé příkazy a souhlasy
s inkasem zcela zdarma.

O dalších charitativních projektech v rámci Bonus programu se dozvíte na stránkách
www.csas.cz/bonusprogram. Od roku 2005
jste díky Vašim darovaným bodům přispěli na různé projekty již více než 5 mil. Kč.
Upřímně Vám za Vaši pomoc děkujeme.

Zrekonstruovali jste v poslední době byt či
dům? Blahopřejeme! Proměna Vašeho bydlení je jistě zdařilá. Tak neváhejte a přihlaste se do konce dubna do soutěže v rámci
pořadu Jak se staví sen na TV Prima family.
Každý týden se hraje o 3 předplatné časopisu
Moderní byt a digitální fotoaparát Olympus.
Navíc můžete postoupit do velkého finále
a hrát o 100 tis. Kč! Více informací o soutěži
získáte na www.iprima.cz/jsss.

Víte, co je to phishing?
Phishing je podvodná e-mailová
zpráva, která vzbuzuje dojem, že byla
odeslána z e-mailové adresy banky.
Zpráva vyzývá příjemce, aby zaslal své citlivé údaje (jméno a příjmení, číslo kreditní
karty, platnost karty, rodné číslo, kód CVV2/
CVC2 – poslední tři čísla kreditní karty
nacházející se na zadní straně) zpět na e-mailovou adresu odesílatele. Žádné takové zprávy nikdy nerozesíláme a po svých klientech
nikdy prostřednictvím e-mailu bezpečnostní údaje nepožadujeme. Pokud obdržíte
takovou zprávu, v žádném případě na ni nereagujte. Pokud se tak náhodou stane, doporučujeme Vám se co nejrychleji obrátit na naši
bezplatnou linku 800 207 207. Děkujeme, že
nám pomáháte chránit své vklady.

Vážený kliente/klientko,

Jelikož využíváte služeb naší banky, tzn. osobní účet v České spořitelně, ke kterému m
aktivovanou debetní kreditní kartu VISA a v poslední době jsme zaznamenali na Vašem
podezřelé
platební transakce, je potřeba aktualizovat data Vaší kreditní karty , v opačném p
Vážený kliente/klientko,
bude Vaše kreditní karta zablokovaná a Váš účet pozastaven na dobu neurčitou. Chceme p
ověřit,
že
transakce
na Vašem
provádíteVy,
jakovdisponent
účtu a ne ke
někdo
Jelikož
využíváte
služebúčtě
našíopravdu
banky, tzn.
osobní účet
České spořitelně,
kter

aktivovanou debetní kreditní kartu VISA a v poslední době jsme zaznamenali na
Pošlete nám
prosímaktualizovat
níže vyplněnédata
parametry:
podezřelé platební transakce,
je potřeba
Vaší kreditní karty , v opa
Jméno
a příjmení:
___________________________________________
bude Vaše
kreditní
karta zablokovaná
a Váš účet pozastaven na dobu neurčitou. Ch
ověřit,
že transakce
Vašem účtě opravdu provádíteVy, jako disponent účtu a ne
Rodné
číslo:na____________________/________

Bydliště: ___________________________________________________
Pošlete nám prosím níže vyplněné parametry:
Tel.číslo:____________________________________________________
Jméno a příjmení: _______________________________________
Číslo
kreditní
karty:
__________________________________________
Rodné
číslo:
____________________/________
Platnost
karty
od a do: ______________
Bydliště:
________________________________________________
CVC
kód
(poslední
3
čísla na zadní straně): ______
Tel.číslo:_________________________________________________

Číslo kreditní karty: ____________________________________
S pozdravem Kateřina Vrbovská
PlatnostBankéř
kartyklientského
od a do:centra
______________
České spořitelny,a.s.
CVC kód (poslední 3 čísla na zadní straně): ______
4-2221 01/2002

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62 PSČ 140 00, IČ 45 24 47 82
zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném MěstskýmKateřina
soudem v Praze,Vrbovská
oddíl B, vložka 1171
S pozdravem

Bankéř klientského centra České spořitelny,a.s.

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62 PSČ 140 00, IČ 45 24 47 8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
4-2221 01/2002

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.

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

