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Nepřehlédněte
v tomto čísle:
Do 30. listopadu 2012 máte
možnost uzavřít penzijní
připojištění za stávajících
výhodných podmínek.
Nepropásněte tuto šanci.
Zjednodušili jsme bankovní
řeč. Seznamte se s novými
pojmy!
Až do konce roku 2012 si
můžete zcela zdarma nastavit
na své kartě vlastní PIN
i limity pro platbu, které
vyhovují Vašim potřebám.

Odměňte se za nákupy
placené kartou
Zeptali jsme se Vás, co byste
změnili a vylepšili na kreditních
kartách. Jaký je výsledek?
Připravili jsme dvě nové a vylepšené karty:
Kreditní kartu Odměna České spořitelny
a Kreditní kartu World České spořitelny
(určenou pro klienty Osobního bankovnictví). Kreditní karty Odměna a World jsou ideální především pro každodenní nákupy, za
které získáte „odměnu“ v podobě 1 % z částky zaplacené kartou zpět. Toto procento si
můžete nechat zasílat zpět na svůj kartový
účet, na stavební spoření či penzijní připojištění. Na úhradu splátky na kreditní kartě máte
celých 55 dní bezúročného období, kdy se

Vám nezapočítají žádné úroky. Významnou
změnou oproti dřívějším kartám je zrušení
ročního poplatku a možnost získat až 3 dodatkové karty zdarma. S kreditní kartou Odměna
či World můžete navíc využít i řadu zajímavých slev u obchodníků v programu Sphere.
O kreditní kartu Odměna či World můžete
požádat ve všech pobočkách ČS.

Všichni
rekonstruují
s novým Úvěrem
od Buřinky

sKarty se vydávají po celé ČR

Buřinka připravila jednoduchý
a srozumitelný úvěr, díky kterému
teď můžete vylepšit své bydlení i Vy!

Cílem jejího zavedení je zefektivnění systému a významné snížení nákladů spojených
s vyplácením dávek. Do projektu jsme se pustili primárně kvůli tomu, že máme nejvíce klientů, a tudíž mezi nimi i logicky nejvíce příjemců dávek. Disponujeme také největším počtem
bankomatů i platebních terminálů v ČR.

Jaké jsou jeho hlavní výhody? Úvěr můžete
získat až do výše 800 tis. Kč bez zajištění
nemovitostí. Výši splátky a dobu splácení si
nastavíte podle svých možností tak, aby splácení úvěru nezatížilo Váš rodinný rozpočet.
Splácení si můžete rozložit až na 18 let, díky
čemuž získáte nízké měsíční splátky. Další
důležitou výhodou je úroková sazba a splátka
neměnná po celou dobu splácení úvěru.
Co můžete úvěrem ﬁnancovat? Úvěr od
Buřinky je určen zejména na rekonstrukce
bydlení, koupi bytu, domu či pozemku, stavbu
domu nebo reﬁnancování úvěru na bydlení.
Více informací získáte v kterékoli pobočce
ČS nebo na stránkách www.burinka.cz.

Karty sociálních systémů, tzv. sKarty, jsou postupně vydávány na
kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR po celé České republice. sKarta
slouží k přijímání sociálních dávek, dávek pro osoby zdravotně postižené
a podpory v nezaměstnanosti.

Způsob vyplácení dávek prostřednictvím
platební karty není ojedinělý. Využívají
ho například v Itálii, Holandsku či Polsku.
Výplata dávek probíhá prostřednictvím účtu
vedeného k sKartě. Příjemce dávky si sám

zvolí pro něj nejvhodnější způsob čerpání
dávky – platbu kartou v obchodech, výběr
hotovosti z bankomatu nebo při platbě kartou v obchodě (tzv. Cash Back), popřípadě
převod na jiný účet. Vydání karty jednou za
4 roky, vedení účtu k sKartě, zjištění zůstatku na účtu v bankomatech České spořitelny, jeden bezhotovostní převod, nebo jeden
výběr z bankomatu ČS ke každé dávce jsou
zcela zdarma.
Více na www.skontakt.cz nebo volejte na
kontaktní centrum pro sKartu 800 752 782.

Nastavte si služby podle sebe – využijte akce ZDARMA do konce roku 2012!
• Změna PIN k Vaší kartě
Také si občas lámete hlavu a nemůžete
si v obchodě nebo u bankomatu
vzpomenout na PIN k Vaší kartě?
Změňte si ho podle sebe. ZDARMA do
konce roku v každém bankomatu ČS.

• Změna limitů pro platbu kartou
Plaťte kartou bezpečně v obchodech i na
internetu. Nastavte si limity pro platby
kartou přesně podle Vašich potřeb.
ZDARMA do konce roku v internet.
bankovnictví SERVIS 24, na infolince
800 207 207 nebo v pobočkách ČS.

Seznamte se s novými pojmy
Zdá se Vám, že bankovní řeč je
někdy příliš složitá? Nelíbí se Vám
„bankovní hantýrka“? Některé
názvy jsme nově upravili tak, aby
byly jasnější a srozumitelnější.
S novými pojmy se budete nyní setkávat
ve výpisech z účtu, na obrazovce bankomatu, v novém internetovém bankovnictví
SERVIS 24, na naší bezplatné telefonní lince
(800 207 207) či na transakční lince SERVIS
24 Telebanking. Věříme, že nové zjednodušené názvosloví Vám přinese větší komfort
při správě Vašich ﬁnancí.

Příkaz k úhradě
Příkaz ze sporožirového účtu
Příkaz z běžného účtu

Domácí
platba

Příkaz z cizoměnového účtu

Trvalý příkaz

Trvalá
platba

Příkaz přes zahraniční
platební styk

Zahraniční
platba

Hledáte způsob, jak uložit své
peníze? Rádi byste věnovali svým
blízkým zajímavý dárek například
k promoci, narození dítěte či
k významnému životnímu jubileu?
Ve vybraných pobočkách ČS jsme
začali prodávat zlaté slitky.
V dnešním světě hospodářských i politických změn je
zlato obecně považováno za
jistotu a dlouhodobou stabilitu.

Palata získala od České
spořitelny auto bez bariér

V 77 vybraných pobočkách si
nyní můžete slitky koupit ve
třech variantách o hmotnosti 10, 50 a 100 gramů. Vyzvednutí slitků je možné na dvou pobočkách – v Brně a Praze. Jejich cena se mění každý
den v závisloti na aktuální ceně zlata. Nejmenší
slitek stojí přibližně okolo 11 tisíc Kč.

Speciálně upravené auto
s vysouvacím sedadlem jsme
věnovali klientům Domova
Palata. Reagovali jsme na
žádost o poskytnutí daru, který
by návštěvníkům se sníženou
pohyblivostí či na vozíčku umožnil
výjezd mimo areál Domova.
Speciálně upravené auto pomůže nevidomým či jinak handicapovaným lidem
například při cestách k lékaři nebo na úřady. Tímto darem pokračujeme v dlouhodobé podpoře Palaty. Historie Domova pro
nevidomé je s námi svázána již od konce 19. století. Tehdejší Spořitelna Česká
věnovala Palatě ﬁnance na zřízení ústa-

Zlaté slitky –
uložení peněz
i skvělý dárek

vu a naše spolupráce trvá dodnes zejména
prostřednictvím Nadace České spořitelny.
V loňském roce věnovala Nadace všem zrakově postiženým klientům zvukové hodinky a speciální počítač s Braillovým písmem
a zvukovou navigací.

Na každém unikátním slitku je celá řada
ochranných prvků včetně individuálního
čísla. Nabízíme nejen prodej, ale i v případě Vašeho zájmu úschovu v bezpečnostních
schránkách. Slitky zakoupené v ČS je možné
v Praze a Brně také odprodat za kurz platný
ke dni odprodeje.
Více informací včetně aktuálních cen a seznamu vybraných poboček, které nabízejí investiční zlato, najdete na www.investicnicentrum.cz/
specialniprodukty.

Stávající výhodné penzijní připojištění
pouze do 30. listopadu 2012
Stále ještě nemáte uzavřeno
penzijní připojištění, které Vám
pomůže udržet si Váš životní
standard i v důchodu? Pouze do
30. listopadu 2012 je možné
uzavřít smlouvu o penzijním
připojištění, která Vám zajistí
zachování všech výhod současných
smluvních podmínek i po
důchodové reformě.
Podmínky, které je možné získat pouze do
30. listopadu 2012:

• Jistota úplné návratnosti vkladů
• Možnost vybrat polovinu po 15 letech
• Smlouvu lze ukončit již po roce
Penzijní fond České spořitelny navíc od
17. září 2012 nabízí k uzavřené smlouvě
bonus ve výši 300 Kč, který Vám připíšeme

na Vaše nové penzijní připojištění. A pokud
již své penzijní připojištění máte, podívejte
se, zda využíváte maximální státní podporu. Od nového roku můžete totiž získat vyšší státní příspěvek.
Více na www.pfcs.cz.

Příspěvek účastníka

200 Kč

300 Kč

600 Kč

1000 Kč

STARÝ státní příspěvek do konce r. 2012

90 Kč

120 Kč

150 Kč

150 Kč

NOVÝ státní příspěvek od r. 2013

0 Kč

90 Kč

150 Kč

230 Kč

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.

