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Nepřehlédněte
v tomto čísle:

Již žádné čekání na pobočce

Získali jsme ocenění
Nejbezpečnější banka
střední a východní Evropy
od amerického časopisu
Global Finance.
Pro studenty i absolventy
máme účet plný výhod.
Objednejte se na pobočku
na Vámi zvolenou hodinu.
Nová služba Vám ušetří čas.
Květnové novinky v Bonus
programu: násobné
body za Vaše nákupy
v obchodních domech
kika nebo v prodejnách
BAMBULE Království hraček
a nový katalog odměn.

Česká spořitelna
je nejbezpečnější
bankou střední
a východní Evropy
Česká spořitelna je podle hodnocení amerického časopisu Global
Finance nejbezpečnější
bankou regionu střední a východní Evropy.
Navázali jsme tím na
druhé místo z loňského
roku a první místo z roku 2010. To potvrzuje, že dlouhodobě patříme mezi nejbezpečnější banky ve střední a východní Evropě.
Žebříček Global Finance hodnotí nejbezpečnější banky podle jednotlivých regionů
i na globálním trhu již 20 let a za tu dobu
se stal uznávaným srovnávacím faktorem ve
finančním světě.
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Přinášíme Vám zcela novou službu – Online objednání na pobočku. Na našich webových stránkách
či přímo v pobočce se nyní můžete
objednat na hotovostní i bezhotovostní přepážku na konkrétní dobu.
Vyhnete se tak dlouhému čekání
a ušetříte čas.
Tuto novou službu využijete v pobočkách
ČS, které jsou obsluhovány systémem
Q-Matic (panel pro odebírání pořadových
lístků). Objednat se můžete na našem webu www.csas.cz přes aplikaci „Pobočky
a bankomaty“ v pravé části úvodní stránky.
Zdali pobočka online objednávání umožňuje, poznáte podle ikonky hodin. Objednat

se můžete také přímo na pobočce u bankovního poradce či na naší bezplatné lince
800 207 207.
Pokud se objednáte přes internet, po vyplnění formuláře se Vám zobrazí potvrzení
objednání spolu s Vaším pořadovým číslem.
Ve Vámi zvoleném čase bude číslo automaticky vyvoláno, a to ihned při uvolnění první přepážky zvoleného typu. Nový lístek
s pořadovým číslem si tedy po příchodu na
pobočku již nevyzvedáváte. Těšíme se na
Vaši návštěvu!
Seznam poboček, které umožňují službu
online objednání najdete na webové stránce
www.csas.cz/onlineobjednani.

Pořiďte si to, po čem toužíte
Rádi byste si z vlastních úspor
pořídili novou televizi či sedačku
nebo si za „své“ koupili dovolenou
pro celou rodinu?
Řešením pro Vás může být Účelové spoření. Jedná se o pravidelné spoření menších
částek na konkrétní věc bez ohledu na to, že
byste významně omezovali svůj rodinný rozpočet. Kromě zajímavého zhodnocení Vám
Účelové spoření přináší také možnost získat
slevy na vybrané zboží a služby u vybraných
obchodníků.

še nastavíme podle toho, kolik a na co si
chcete ušetřit.

Založení i vedení účtu je zcela zdarma.
Měsíčně si můžete spořit již od 300 Kč.
Účelové spoření Vám při založení jednodu-

Zaujala Vás naše nabídka? Navštivte jakoukoli pobočku České spořitelny nebo se podívejte na stránky www.csas.cz/sporeni.

Studentům a absolventům
škol nabízíme účet plný výhod
Studentům nabízíme zcela zdarma vedení účtu, k tomu všechny výběry z našich
bankomatů, mezinárodní kartu s možností bezkontaktní platby a příspěvek 200 Kč
na ISIC. Při založení studentského účtu v průběhu května a června 2012, získáte navíc zdarma vlastní originální
design platební karty, prémiový kód do
hudebního portálu MusicJet a také možnost zúčastnit se soutěže např. o výlet do
USA na koncert LMFAO nebo nakupování s Ewou Farnou.

Pokud máte rádi netradiční míšení
hudebních stylů, festival Colours
of Ostrava je pro Vás to pravé. Od
května 2012 Vám nabízíme slevu
20 % ze vstupného při objednání
vstupenky na e-shopu festivalu.
Letošní ročník festivalu Colours of Ostrava,
který proběhne od 12. do 15. července 2012,
představí výjimečné hudební osobnosti – zpěvačku Björk, Bobbyho McFerrina, Alanis
Morrisette a mnoho dalších. Proběhne také na
novém a unikátnějším místě – v Dolní oblasti
Vítkovic, památkově chráněném areálu bývalého dolu a hutí.

S účtem Absolvent vedete
hned od začátku 2:0
Pokud jste skončili Vy nebo Vaše dítě školu,
máme pro Vás účet pro start do pracovního
života. S účtem Absolvent získáte na 2 roky
vedení účtu zdarma. K tomu dostanete platební kartu, internetové bankovnictví, všechny
výběry z našich bankomatů, SMS o stavu svého účtu, platby v rámci České spořitelny a možnost kontokorentu až do výše 5 000 Kč.

Více informací najdete na www.csas.cz/mladi
včetně užitečných rad pro studenty i absolventy,
kteří zde najdou například vyhledávač pracovních pozic či tipy, jak se připravit na pohovor.

Bonus program Vás v květnu
nenechá v klidu

Pro sběratele bodů do Bonus
programu jsme připravili v květnu
hned několik novinek – násobné
body i nový katalog odměn.
Opět jsme rozšířili nabídku našich obchodních partnerů, u kterých sbíráte násobné
body. Od května 2012 tak máte možnost získat 2× více bodů v obchodních domech
kika nebo využít akční nabídky v prodejnách BAMBULE Království hraček.
V období od 21. května do 17. června 2012
tam dostanete 8× více bodů za své nákupy.

Podporujeme
jedinečný festival
Colours of Ostrava

Můžete tak výhodně podělit své děti hezkým
dárkem ke Dni dětí či za vysvědčení.
Pořiďte si něco hezkého za nasbírané body
i Vy sami. V květnu naši nabídku odměn
vždy aktualizujeme. Nové odměny najdete na www.csas.cz/bonusprogram nebo
v novém tištěném katalogu, který naleznete na našich pobočkách. Poprvé v historii
Bonus programu nabízíme například i odměny k fotbalovému šampionátu EURO 2012.
Kdo by nechtěl fandit v pravém reprezentačním dresu ČR?

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.

Kromě zlevněného vstupného Vám na místě
představíme také naší „modrou zónu“, ve které se
budete moci odreagovat u živého fotbálku, bubenického workshopu, školy beatboxu či si zkrášlit
tělo airbrushovým tetováním. K dispozici Vám
bude také náš mobilní bankomat.

DreamCatcher
oslavil své
2. narozeniny
Za společensky prospěšnou práci
se dětem splní jejich sny – to je
projekt DreamCatcher.
Projekt DreamCatcher, který vznikl z iniciativy České
spořitelny a který realizuje obecně prospěšná společnost Terra-Klub,
umožňuje dětem a mladým lidem ve věku 11
až 21 let splnit si prostřednictvím webových
stránek www.dreamcatcher.cz jejich sen, kterým může být v podstatě cokoliv nesobeckého.
Mezi nespočet úspěšných snů lze zařadit například zřízení několika školních redakcí či studentské televize. Doposud bylo realizováno 85
snů, na které jsme věnovali přes 4 mil. Kč.
Nyní se již rozjíždí třetí ročník tohoto úspěšného projektu. Přihlásit svůj sen mohou teenageři po splnění několika jednoduchých
podmínek. Kromě věku 11 až 21 let a dospělého garanta by měli tvořit alespoň tříčlennou
skupinku. Část hodnoty snu si přitom musí
odpracovat – pomáhají tak například na obecních úřadech, v domovech důchodců, nemocnicích či v neziskových organizacích.

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

