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Nepřehlédněte
v tomto čísle:

Zúčastněte se letní
fotografické soutěže na
MoneyMánii a vyhrajte
digitální videokameru nebo
předplatné časopisu.
Získali jsme ocenění Nejlepší
banka v České republice
od renomovaného časopisu
Euromoney.
V jižních Čechách jezdí naše
první mobilní pobočka!
Nabízí standardní bankovní
poradenství včetně
hotovostních transakcí.
Opět jsme snížili pevnou
úrokovou sazbu u hypoték.
Nyní začíná již na 3,04 %.

Česká spořitelna
je nejlepší bankou
v České republice
Česká spořitelna získala ocenění Euromoney
Best Bank in the Czech Republic 2012, a stala se tak nejlepší bankou v České republice.
Navázali jsme tím na loňské ocenění nejlepší
tuzemské banky poskytující privátní bankovnictví. Ocenění každoročně uděluje odborná porota magazínu Euromoney, měsíčníku
specializujícího se na bankovní a kapitálové
trhy. Hodnocení vychází z kvantitativního
a kvalitativního výzkumu a poskytuje celkový přehled o službách a produktové nabídce finančních institucí. Magazín Euromoney
se za dobu od svého
založení stal respektovaným zdrojem
informací ve finančním světě.

Dále rozšiřujeme místa,
kde zaplatíte bezkontaktně
Bezkontaktní placení kartou si již získalo velkou oblibu. Stále rozšiřujeme
síť prodejců, kteří tento moderní způsob placení umožňují – nyní nově
v supermarketech BILLA a diskontních prodejnách PENNY.
Bezkontaktní platební karta Vám umožní
rychle a nekomplikovaně zaplatit za veškeré Vaše nákupy, u nákupů do 500 Kč navíc
bez zadání PIN. Kartu stačí pouze přiložit
ke čtečce terminálu a vyčkat na pípnutí.
Platební proces je tak dokonce ještě rychlejší než platba v hotovosti!
Nově můžete platit bezkontaktně v supermarketech BILLA a diskontních prodejnách PENNY, obchodech OBI, Žabka
a Datart. Dále pak např. v supermarketech
SPAR a hypermarketech INTERSPAR,
C&A, bauMax, Česká lékárna (Dr. Max),
knihy Dobrovský, kina Cinema City, potraviny Flosman a v pražských prodejnách
Kaufland. V letošním roce plánujeme další
rozšiřování.

S bezkontaktními kartami platí již více než
440 tisíc našich klientů. Novou bezkontaktní kartu získáte zpravidla v rámci pravidelné
automatické výměny Vaší stávající debetní
VISA karty. Pokud chcete bezkontaktní kartu dříve, můžete si o výměnu požádat v jakékoli pobočce ČS.

Snížili jsme sazby hypoték.
Pevná úroková sazba od 3,04 %
Začátkem července 2012 jsme
snížili pevné úrokové sazby
hypoték o 0,15 %. Snížení se týká
jednoletých až pětiletých fixací.
Nejnižší pevná úroková sazba
tak začíná na 3,04 %. Proměnná
úroková sazba dokonce na 2,49 %.
• Můžete si vybrat mezi pevnou nebo
proměnnou sazbou
• Proměnná sazba začíná již na 2,49 % a je
odvozena od situace na mezibankovním
trhu (od sazby 1MPRIBOR), a může se
tak měnit každý měsíc
• Pevnou sazbu získáte již od 3,04 % a je
určena těm, kteří upřednostňují jistotu na
více let dopředu
Naše hypotéka, kterou poskytujeme bez
poplatku za vyřízení, Vám nabízí vedle nízké

úrokové sazby i variabilní splácení. Splátky
si můžete přerušit, odložit, změnit jejich výši
či vložit mimořádnou splátku. Sami si je tak
nastavíte podle svých potřeb.
Více informací najdete na jakékoliv pobočce
ČS nebo na www.hypotecnicentrum.cz.
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První pojízdná pobočka jezdí
v jižních Čechách
Naše pojízdná pobočka
momentálně působí již více
než 3 měsíce v jihočeském
Bavorově a v Bernarticích.

Další společnost, která se přidala
k oblíbené službě elektronických
faktur, je společnost ČEVAK a.s.
Od srpna 2012 tak můžete zaplatit
faktury za vodné a stočné přímo
pomocí služby SERVIS 24.

V pojízdné pobočce mohou klienti využít dvě
přepážky ke všem standardním bankovním
operacím včetně vkladu a výběru hotovosti.
V blízké době plánujeme zvýšit počet míst,
kam bude pojízdná pobočka zajíždět, a zlepšit tak dostupnost našich služeb i v obcích,
kde jsou bankovní služby hůře dostupné.
Pojízdnou pobočkou navazujeme na loňské
uvedení vůbec první mobilní pobočky v České republice, která slouží klientům převážně
v době rekonstrukce stávajících kamenných

Vodné a stočné
zaplatíte
jednoduše díky
E-faktuře

poboček a je samostatně nepojízdná. Nová
pojízdná pobočka je ovšem mnohem flexibilnější. Může obsloužit až 10 měst a obcí
v průběhu jednoho týdne.

Dobrá zpráva pro uživatele Androidu
V listopadu letošního roku spustíme novou
aplikaci SERVIS 24 Mobilní banka pro chytré mobilní telefony s operačním systémem
Android. Doplníme tak stávající službu pro
mobilní zařízení iPhone, iPad a iPod touch,
která byla spuštěna již v únoru. I tato aplikace nabídne možnost zadávat jednorázové
příkazy k úhradě, prohlížet si transakční historii nebo například najít nejbližší pobočku
či bankomat ČS. Bude obsahovat také ojedinělou funkci skenování a následného jednoduchého placení složenek.

E-faktura je elektronická verze faktury, která není v papírové podobě doručena do Vaší
poštovní schránky, ale dostanete ji elektronicky přímo do Vašeho internetového bankovnictví SERVIS 24, kde ji také velmi
snadno zaplatíte díky automaticky předvyplněnému příkazu k úhradě. Celý proces
placení se tak výrazně zjednoduší a zrychlí.
Mimo společnosti ČEVAK a.s. elektronické
faktury za vodné a stočné nabízí i SmVaK
Ostrava a.s. E-faktury přijmete také od energetických společností ČEZ Prodej, E.ON,
RWE, pojišťoven Kooperativa a Pojišťovna
České spořitelny či od společnosti MAFRA,
a.s. pro zaplacení předplatného deníků
Mladá fronta DNES a Lidové noviny. Službu
E-fakturu si aktivujete přímo ve svém internetovém bankovnictví SERVIS 24.

Více na www.csas.cz/e-faktura.

Na nové Moneymánii běží
tradiční letní fotosoutěž
Vzdělávací portál Moneymánie
má nový design i obsah zaměřený
hlavně na děti a mladé. Kromě
finančních tipů a finanční
encyklopedie jim nabízí praktické
rady do života, např. jak si
přivydělat, na co se připravit
při hledání brigády nebo jak si
správně ušetřit na vysněnou věc.
Celé prázdniny – až do 20. srpna – běží tradiční letní fotosoutěž. Nenechte si zajímavé
fotografie jen pro sebe a soutěžte o digitální
videokameru Sony nebo o roční předplatné časopisu National Geographic.

Do soutěže se může zapojit každý registrovaný návštěvník portálu tím, že do 20. srpna
2012 nahraje na stránky Moneymánie jednu
svou fotografii z prázdnin ve formátu JPG
o velikosti max. 3 MB.
Digitální videokameru získá nejlepší fotograf na základě hlasování veřejnosti během
první poloviny září 2012. O výherci předplatného časopisu National Geographic rozhodne odborná porota.
Vše o soutěži včetně výsledků najdete
na www.moneymanie.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.

