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Již brzy spustíme službu 
SERVIS 24 Mobilní banka 
i pro chytré telefony 
s operačním systémem 
Android. 

Nový SERVIS 24 zaznamenal 
od svého spuštění 20 milionů 
přihlášení. Patříte mezi jeho 
uživatele?

Představujeme Vám 
vylepšený slevový program 
Partner k platebním kartám. 
Odměna se Vám automaticky 
přičte na Váš účet.

Díky podpoře Nadace České 
spořitelny se senioři učí 
zacházet s počítačem 
a platební kartou.

Nepřehlédněte
v tomto čísle:

Naše půjčka Vás poslechne na povel

S  naší  půjčkou  už  nemusíte  mít  obavy,  že 
byste  ji  náhle  nemohli  splácet.  Odteď  si 
můžete zdarma snížit či zvýšit splátky a mít 
tak  jistotu,  že  splácení  vždy  zvládnete.  Při 
uzavření  smlouvy  si  sami  nastavíte  výši 
a datum splátky. O změnu pak můžete zdar-
ma požádat opakovaně v průběhu splácení. 
Navíc můžete získat i výhodné pojištění pro 
případ nečekaných životních situací, pokud 
byste nemohli splácet vůbec.

Co konkrétně nabízíme?
Půjčku až 600 000 Kč bez ručitele  
s výhodnou úrokovou sazbou
Možnost změnit si v průběhu splácení 
výši splátky
Změnu máte zcela zdarma, a to i opakovaně
O změnu požádejte v pobočce nebo na 
naší bezplatné infolince 800 207 207

Přijďte si pro půjčku a my Vám na Váš účet 
pošleme bonus 3  000 Kč! Stačí pouze dvě 
podmínky: účet u ČS a sjednání půjčky do 
24. prosince 2012.

•

•

•
•

Vylepšený program Partner 
přinese odměny po celý rok! 
Od 12. listopadu 2012 můžete 
využít vylepšený slevový program 
k platebním kartám. Díky 
němu nově získáte část peněz 
automaticky zpět na účet, pokud 
zaplatíte svou registrovanou kartou 
u vybraných obchodních partnerů. 

Slevový  program  Partner  funguje  již 
téměř  10  let.  Nyní  ale  o  slevu 
nebudete žádat přímo v obcho-
dě, ale získáte ji automaticky. 
Stačí pouze zaplatit  debetní 
či vybranou kreditní kartou 
ČS  celkovou  částku  a  my 
Vám na účet vrátíme odmě-
nu  ve  výši  slevy  u  daného 
obchodníka.

Do programu Partner se zdarma zaregistru-
jete na www.csas.cz/programpartner,  kde 
najdete  i  ucelený  přehled  o Vašich  připsa-
ných  odměnách  včetně  všech  plánovaných 
akcích a novinkách u obchodních partnerů. 

Hned  od  spuštění  12.  listopadu  2012  se 
můžete  těšit  na  odměny  například  u  těchto 

obchodníků:  SCAN  Quilt,  Lekarna.cz, 
  Ticketstream.cz,  WOODFACE, 

OLYMPUS, AUTHOR, Levi‘s, 
aj. U příležitosti spuštění pro-

gramu můžete až do 16. pro-
since  2012  získat  dokonce 
akční odměnu ve výši 15 % 
v kamenných prodejnách 
hraček SPARKYS. Můžete 

tak  výhodně  pořídit  vánoční 
dárky pro Vaše děti.

Pro firmy máme 
novou službu Erste 
Corporate Banking

Výše půjčky: 100 000 Kč  
Výše splátky: 2 300 Kč  
Splatnost: 5 let

Maximální snížení splátek po 6 měsících:  
nová splátka 1 700 Kč, nová splatnost 7 let.

Maximální zvýšení splátek po 12 měsících:  
nová splátka 3 450 Kč, nová splatnost 29 měsíců.

Příklad, jak změna splátek u půjčky funguje:

Od  poloviny  října  2012  nabízíme  firmám 
a nadnárodním korporacím produkty a služ-
by  pod  novou  značkou  Erste  Corporate 
Banking.  Ta  podle  obsáhlého  dotazová-
ní  plně  vyhovuje  této  cílové  skupině.  Pro 
klienty  se  technicky  nic  zásadního  nemě-
ní.  Nebudou  se  měnit  smlouvy  ani  žádná 
jiná  dokumentace  k  účtu.  Poskytovatelem 
služby  je nadále Česká spořitelna a firem-
ní zákazníci zůstávají našimi klienty. Nový 
název této služby v žádném případě nezna-
mená,  že by  se Česká  spořitelna postupně 
přejmenovala na Erste.

K půjčce nyní 

3  000 Kč 
jako dárek

Máme pro Vás půjčku s možností  
snížení a zvýšení splátek. 
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SERVIS 24 Mobilní banka 
pro uživatele Androidu
V druhé polovině listopadu spustíme 
aplikaci SERVIS 24 Mobilní banka 
i pro chytré mobilní telefony 
s Androidem. Uživatelé tohoto 
oblíbeného operačního systému tak 
budou moci přímo ze svého telefonu 
zadat jednorázovou platbu nebo 
skenovat a platit složenky. 

Tato  aplikace  doplní  již  existující  Mobilní 
banku pro iPhone, která byla spuštěna v úno-
ru tohoto roku. I služba pro Android nabídne 
možnost  zadávat  jednorázové  příkazy,  pro-
hlížet si transakční historii nebo zůstatek na 
účtu. Využijete  ji  také při  hledání  nejbližší 
pobočky  či  bankomatu.  Navíc  přináší  zce-
la  ojedinělou  funkci  skenování  složenek 
a jejich následného zaplacení.

Mobilní  banku  pro 
iPhony si od jejího spuš-
tění  stáhlo  již  téměř  31  tisíc  našich  klientů. 
Operační  systém Android  je oblíbenou plat-
formou  pro  telefony  a  tablety  značek  HTC, 
Samsung, Motorola, Sony a mnoho dalších. 
Díky  spuštění  Mobilní  banky  pro  systém 
Android  zpřístupníme  mobilní  bankovnictví 
dalším desítkám tisíc našich klientů.

Pomáháme seniorům ve světě 
počítačů a financí

Počítačové gramotnosti se lze 
naučit, a to v jakémkoli věku. 
Toto tvrzení dokládají absolventi 
kurzů Senioři komunikují, které 
pro starší a počítačem netknuté 
zájemce už šestým rokem 
bezplatně organizuje Nadační fond 
manželů Klausových s podporou 
Nadace České spořitelny.

Podpora seniorů a snaha zvýšit kvalitu 
jejich života představují pro Nadaci České 
spořitelny významný pilíř jejích aktivit. 

Nový  
SERVIS 24  
jste si oblíbili
Od spuštění nové verze 
internetového bankovnictví 
SERVIS 24 jsme zaznamenali 
již více než 20 mil. přihlášení. 
Na základě Vašich podnětů 
pokračujeme v jeho dalším 
vylepšování. 

Nová verze služby SERVIS 24 se těší nebý-
valému úspěchu. Od jejího spuštění, které 
proběhlo na konci srpna tohoto roku, evi-
dujeme  více  než  20  mil.  přihlášení.  Patří 
tak  s  velkým  náskokem  k  nejpoužívaněj-
ším finančním aplikacím na českém trhu.

V nové verzi jsme pro Vás připravili hned 
několik  vylepšení.  Mimo  modernější-
ho  vzhledu  jsme  některé  názvy  upravili 
tak,  aby  byly  jasnější  a  srozumitelnější. 
Novinkou je také například zobrazení pří-
jmů a výdajů v jednoduchém grafu, zadá-
ní domácí platby jako expresní, archivace 
elektronických  výpisů  za  posledních  24 
měsíců a další.

Neusínáme však na vavřínech a stále ješ-
tě  internetové  bankovnictví  vylepšujeme. 
Nově jsme pro Vás například zjednodušili 
splacení minimální splátky u kreditní kar-
ty.  Nyní  stačí  pouze  kliknout  na  tlačítko 
„Splatit“ a poté předvyplněný příkaz potvr-
dit. A  pokud  kreditní  kartu  ještě  nemáte, 
při jejím objednání ve službě SERVIS 24 
si teď můžete navrhnout její vlastní design 
nebo si vybrat z nabídky v naší galerii.

Cílovou skupinou kurzů jsou starší lidé 
důchodového věku, kteří dosud neměli 
příležitost seznámit se s používáním 
moderních komunikačních technologií, 
a jsou tedy úplnými začátečníky. 

Na kurzech se senioři učí používat počítač, 
odesílat e-maily, pracovat s internetem 
a také zacházet s platební kartou či 
internetovým bankovnictvím. Školení 
v oblasti užívání platebních karet zajišťují 
dobrovolní lektoři z řad zaměstnanců 
České spořitelny.

Za šestiletou dobu své existence si projekt 
získal mezi seniory velkou oblibu. Jen 
v období od května do listopadu 2012 
probíhá 132 kurzů ve 130 městech a obcí po 
celé České republice. Od začátku se kurzů 
zúčastnilo již více než 6 500 studentů – 
seniorů. Nadační fond již teď připravuje další 
sérii pro rok 2013.

NOVINKA!
U iPhonů můžete  
nyní obsluhovat  

více účtů na  
jednom zařízení

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.


