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Nepřehlédněte
v tomto čísle:

Spustili jsme webový portál
k sociálním kartám

Pro Vaše letní cesty do
zahraničí si můžete od června
do září 2012 vybrat z Vašeho
účtu libovolnou cizí měnu
bez poplatku.

Sociální dávky (netýká se důchodů a nemocenské) se budou od poloviny roku vyplácet jinak než dosud, a to pomocí karet sociálních systémů – tzv. sKaret. Veškeré informace o sKartách najdete nyní na webu
www.skontakt.cz, který jsme spustili společně s Ministerstvem práce
a sociálních věcí.

Nemáte doma náhodou
schovaný poklad? Vkladní
knížky na doručitele končí
a Vy byste si vklady měli
vybrat, nebo převést na jinou
formu spoření.

První sKarty budou na úřady práce dodány na konci června 2012. Na úřadu práce si karty příjemci dávek také převezmou.
Nový webový portál přináší všechny potřebné informace o novém způsobu vyplácení
sociálních dávek. Obsahuje šest základních
sekcí: vše o sKartě, poplatky, dávky, návody, nejčastější otázky a odpovědi a kontakty.
K dispozici je i vyhledávač pracovišť úřadů
práce a také bankomatů České spořitelny.

Veškeré informace o sociální
kartě, tzv. sKartě, se nyní
dozvíte na novém webovém
portálu www.skontakt.cz.
Spolupracujeme na
vzdělávacím programu Dnešní
finanční svět, který pomáhá
s finanční gramotností.

Služba ČS Premier
změnila název na
ERSTE Premier
Začátkem května 2012 jsme změnili název
služby ČS Premier pro movité klienty na
ERSTE Premier. ERSTE Premier je značka, která na základě obsáhlého dotazování
plně vyhovuje této cílové skupině. Změna
názvu služby ČS Premier se klientů technicky nijak nedotkne, nebudou se měnit smlouvy ani žádná dokumentace k účtu, číslo účtu zůstává rovněž stejné. Změna značky ČS
Premier v žádném případě neznamená, že by
se Česká spořitelna postupně přejmenovala
na Erste.

Červen 2012

Tipy a aktualit y pro klient y Finanční skupiny České spořitelny

Pro více informací o sKartě navštivte webový portál www.skontakt.cz. Pro informace o dávkách volejte na kontaktní centrum
Ministerstva práce a sociálních věcí (844
844 803).

Vyzvedněte si zapomenuté peníze
Máte doma vkladní knížku na doručitele? Vězte, že ze zákona její platnost
skončila sice už v roce 2002 a banka ji nesmí již dále úročit, ale až do konce
roku 2012 si z ní můžete peníze vyzvednout. Neváhejte a převeďte si u nás
peníze na jiný finanční produkt či účet, aby Vám zbytečně neležely ladem.
Zrušení se týká pouze vkladních knížek NA
DORUČITELE, nikoliv vkladních knížek na
jméno. Na těch můžete spořit bezpečně dál.
Rozpoznat, zda máte v ruce vkladní knížku na doručitele, nebo na jméno, není těžké.
Ve vkladní knížce na jméno, tedy v té, která nadále platí, je vepsán nebo natištěn text
NA JMÉNO, dále je v ní jméno a příjmení
klienta, adresa a datum narození, resp. rodné
číslo. Pokud některý z výše uvedených údajů
chybí – stačí i jediný z nich – nejde o vkladní knížku na jméno, ale o vkladní knížku NA
DORUČITELE. Vklady z této knížky byste
si měli co nejdříve převést na jinou formu
spoření, nebo je vybrat.

V případě, že si přeci jen nejste jisti, navštivte kteroukoli naši pobočku. Rádi Vám
pomůžeme knížku identifikovat a doporučíme Vám i možnosti převedení vkladů na jiné
finanční produkty.

Tato vkladní knížka je na
doručitele

Tato vkladní knížka je na jméno
a nadále platí

Sleva pro Vaši dovolenou
Plánujete, kam letos vyrazíte
na dovolenou? Pokud pojedete
do zahraničí, jistě oceníte naši
speciální letní nabídku – valuty
bez poplatku.

Průzkum ČS o finančním vzdělávání
veřejnosti zjistil, že zájem lidí
o finanční osvětu je velmi malý. Ve
spolupráci s TERRA-KLUB, o. p. s.
jsme proto připravili ojedinělý
vzdělávací program s názvem
Dnešní finanční svět, který má
zatraktivnit výuku financí na
základních a středních školách.

V období od 1. června do 30. září 2012
Vám nabízíme možnost výběru libovolné cizí měny z Vašeho sporožirového účtu
bez poplatku. Zajistíte si tak předem valuty pro Vaše letní cesty do zahraničí zdarma.
A pokud by Vám peníze v cizině náhodou
nevystačily, ani to nepředstavuje velký problém. Věděli jste, že v rámci Erste Group
(např. v Rakousku, na Slovensku nebo
v Chorvatsku) činí poplatek za výběr hotovosti kartou z bankomatu pouze 6 Kč?

Příspěvky na penzi do ING PF
posílejte na nový účet vedený u ČS
Začátkem června 2012 se Česká spořitelna stala novým depozitářem ING
Penzijního fondu. V souvislosti s touto změnou budou klienti zasílat své
příspěvky na penzijní připojištění u ING PF na nové číslo účtu.
ING Penzijní fond již své klienty o změně čísla
účtu informoval dopisem. Připravil také speciální stránky www.ingpojistovna.cz/depozitar.
V případě jakýchkoli dotazů se klienti mohou
rovněž obrátit na telefonní linku 844 444 480.

S finanční
gramotností
pomůže program
Dnešní finanční svět

Ti, kteří zasílají své příspěvky na penzijní připojištění bankovním převodem, mají na přesměrování plateb čas do konce srpna 2012.
Nové číslo účtu, kam budou klienti posílat své
příspěvky, je 5005004433/0800.

V rámci tohoto programu připravuje
TERRA-KLUB, o. p. s. za podpory České
spořitelny přehledný velkoformátový atlas
s názvem „Dnešní finanční svět“, který
bude školám k dispozici již ve školním roce
2012/13 a jehož podpůrný internetový portál
www.dnesni-financni-svet.cz byl spuštěn
v dubnu 2012. Do konce května probíhaly
navíc metodické semináře pro pedagogy,
které měly za cíl ukázat možnosti učit finanční tématiku v tradičních
předmětech za pomoci
programu Dnešní finanční svět.
Více informací o tomto projektu najdete na
stránkách www.dnesni-financni-svet.cz.

Odstartoval další ročník seriálu Kolo pro život!
Již 13. rokem jsme Generálním partnerem
seriálu cyklistických závodů Kolo pro život
a vždy dokážeme připravit zajímavý doprovodný program pro celou rodinu. V letošní
sérii bikerských závodů se rodiče s dětmi
mohou znovu utkat v mnoha zajímavých
soutěžích o hodnotné ceny. Pro naše klienty jsme letos navíc připravili slevu na
startovném ve výši 30 % na vybrané závody seriálu, při včasném on-line přihlášení
v registračním systému. Slevu získá 150
nejrychlejších z Vás (50 klientů na trasu D
– Fitness jízda, 50 klientů na trasu C – 35km
trať a 50 klientů na trasu B – 50km trať), kteří
k úhradě startovného využijí služby našeho
internetového bankovnictví – PLATBA 24.
Více informací najdete na www.kolopro.cz
nebo na www.csas.cz.

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.

