Nepřehlédněte
v tomto čísle:

Objednejte se na pobočku
na Vámi zvolenou hodinu
a ušetřete tak svůj čas.

Nová služba Mobito
– peníze v mobilu
Mobito je služba, která uvádí na trh zcela novou a unikátní možnost
placení za zboží a služby prostřednictvím mobilního telefonu. Nabízí tak
vedle platební karty další moderní, rychlý a jednoduchý způsob placení.

Zrušili jsme poplatek
za službu Cash Back.
V obchodech si tak můžete
zdarma vybrat i hotovost, aniž
byste museli hledat bankomat.

Mobito může používat kdokoli – není třeba si pořizovat nový mobilní telefon, novou
SIM kartu a ani měnit mobilního operátora či banku. Mobito funguje jako „mobilní
peněženka“, do které si předem pošlete z účtu peníze, nebo můžete platit přímo z Vašeho účtu, který je se službou propojen. Platby
Mobitem probíhají v reálném čase 24 hodin
denně a 7 dní v týdnu. Placení Mobitem je
zdarma.

Představujeme Vám novou
službu Mobito, se kterou
zaplatíte pomocí svého
mobilního telefonu.
Na konci září proběhl první
vzdělávací seminář pro
neziskovky a sociální
podniky.

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
České spořitelny.
• Změna limitů pro platbu kartou
Plaťte kartou bezpečně v obchodech
i na internetu. Nastavte si podle
Vašich potřeb transakční limity pro
platební kartu (limit pro výběr hotovosti
z bankomatu, pro platby u obchodníků
a na internetu). ZDARMA do konce roku
v internetovém bankovnictví SERVIS
24, na infolince 800 207 207 nebo
v kterékoli pobočce České spořitelny.

Nejedná se o druh mobilního bankovnictví,
které primárně řeší operace s bankovním
účtem, ale o univerzální platební metodu,
jejíž využití pro placení se bude dále rozšiřovat. S Mobitem si již nyní dobijete kredit
telefonu, zaplatíte ve vybraných internetových obchodech nebo pošlete peníze z jednoho mobilu na druhý.

Službu Mobito si zřídíte v internetovém
bankovnictví SERVIS 24 (pod ikonou
Nástroje). Mobilní operátoři T-Mobile,
O2 a Vodafone připravili zajímavé výhody v případě dobití přes tuto službu, např.
T-Mobile 50% bonusový kredit při dobití
přes Mobito. Více informací o akcích najdete na www.mobitoplatito.cz/akce.

Studentský život má spoustu
jedinečných výhod
Pro všechny studenty jakéhokoli
denního studia máme skvělý účet včetně
bezkontaktní karty. Placení s ní je rychlé
a jednoduché – stačí kartou u pokladny
pípnout a jít! Se studentským účtem
si můžete naplno užívat všech výhod
studentských let.
Ke studentskému účtu získáte tyto služby
zdarma:
• vedení účtu a elektronický výpis
• internetové a telefonní bankovnictví,
aplikaci Mobilní banka pro chytré telefony
• všechny výběry z bankomatů ČS
• mezinárodní bezkontaktní platební kartu
• každý rok příspěvek 200 Kč na ISIC
kartu
• měsíc po založení prémiový kód do
hudebního portálu MusicJet

Pokud si studentský účet založíte do konce
října 2012, obdržíte od nás dárek – sluchátka značky KOSS. Navíc si můžete zkusit
složit beatboxovou skladbu a vyhrát skvělé
ceny na www.diriguj.cz.
Více informací o studentském účtu najdete
na www.csas.cz/mladi.
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Zvolte si čas, kdy chcete být
obslouženi
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Zkusili jste už naši službu
Online objednání na pobočku?
Přizpůsobili jsme se Vašim
potřebám – obsloužíme Vás
v pobočce ve Vámi zvolenou
hodinu. Ušetříte tím svůj čas.

Od začátku září 2012 můžete
využívat službu Cash Back zdarma.
Vedle bezplatné platby kartou
v obchodech získáte na stejném
místě i hotovost, aniž byste museli
hledat bankomat.

Online objednání nabízíme zdarma v pobočkách ČS, které jsou obsluhovány pomocí panelu pro odebírání pořadových lístků. Objednat se můžete na našem webu
www.csas.cz pomocí tlačítka „Objednání na
pobočku“ v dolní části úvodní stránky, přímo v pobočce u bankovního poradce, či na
naší bezplatné lince 800 207 207.
Pokud se objednáte přes internet, po vyplnění formuláře se Vám zobrazí potvrzení spolu s Vaším pořadovým číslem. Ve
Vámi zvoleném čase bude číslo automaticky vyvoláno, a to ihned při uvolnění první

přepážky. Objednat se můžete na hotovostní i bezhotovostní přepážku. Nový lístek
s pořadovým číslem si tedy po příchodu na
pobočku již nevyzvedáváte. Těšíme se na
Vaši návštěvu!

Pomáháme neziskovkám
a sociálním podnikům hospodařit
27. září 2012 proběhlo první setkání zástupců neziskových organizací
a sociálních podniků s odborníky z České spořitelny. Ti ve spolupráci
s Nadací VIA připravili sérii seminářů s názvem Vzdělávání s Českou
spořitelnou. Celodenní semináře mají neziskovému sektoru poradit
v otázkách úspěšného sociálního podnikání.

Cílem jednotlivých setkání je vybavit
zástupce neziskových organizací a sociálních podniků znalostmi, které jim umožní
být více nezávislé na svých dárcích a stát
se samostatnými výdělečnými subjekty.
Finanční vzdělávání je pro nás jako banku
velmi důležitá oblast, které se dlouhodobě

Zrušili jsme
poplatek
za službu
Cash Back

věnujeme. Jako první bankovní instituce na
českém trhu nabízíme také sociálním podnikům možnost získat finanční prostředky
za zvýhodněných podmínek.
Prvního setkání se zúčastnilo dvacet zástupců ze čtrnácti neziskových organizací a soci-

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.

Zrušením poplatku za Cash Back umožníme
také držitelům sKarty další bezplatný způsob výběru dávky v hotovosti. I přesto, že ve
smlouvě mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou spořitelnou je Cash Back
nadstandardní zpoplatněnou službou, rozhodli jsme se vzít náklady na sebe a umožnit
tak další bezplatný přístup k dávce.
V současné době je možné službu využít ve
více než 4 800 provozovnách po celé České
republice a v budoucnu jejich počet ještě poroste. Naší strategií je službu umožnit
hlavně v mimopražských lokalitách u menších obchodníků, kde přirozeně doplní menší
počet bankomatů. Místa, kde prodejce službu
Cash Back nabízí, jsou označena samolepkami Cash Back Visa a MasterCard. Díky této službě si můžete při nákupu zboží v minimální hodnotě 300 Kč vybrat u pokladny
hotovost ve výši až 1 500 Kč.

álních podniků z osmi měst České republiky včetně několika dlouhodobých partnerů
Nadace České spořitelny. Jeden z nich –
chráněná dílna Eikón – je příkladem úspěšného sociálního podniku. Eikón nabízí pracovní příležitosti lidem, kteří se navrací do
práce po dlouhodobé léčbě, a pomáhá jim
znovu se začlenit do společnosti.
Pilotní seminář byl velmi úspěšný a účastníci sami přišli s nápady, o jakých dalších
tématech by se rádi dozvěděli na dalších
setkání.

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

