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TIPY A AKTUALIT Y PRO KLIENT Y FINANČNÍ SKUPINY ČESKÉ SPOŘITELNY

Nepřehlédněte
v tomto čísle:
Vy jste rozhodli! Česká
spořitelna byla zvolena
veřejností již podeváté
v řadě Nejdůvěryhodnější
bankou roku.
Nabízíme Vám tipy, jak
nepřijít o státní podporu
u stavebního spoření a jak si
snížit daňový základ díky
penzijnímu připojištění či
životnímu pojištění.

Další 3 významná
ocenění pro ČS
za rok 2012
Během roku 2012 jsme získali řadu významných ocenění – Nejbezpečnější banka střední a východní Evropy dle odborného časopisu Global Finance, ocenění Nejlepší banka
v České republice od magazínu Euromoney
či například titul Zaměstnavatel bez bariér
2012 za projekt na podporu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením.
V listopadu jsme zabodovali opět. V soutěži
Fincentrum Banka roku 2012 jsme již podeváté v řadě získali titul Nejdůvěryhodnější banka
roku. Ve stejné soutěži vyhrála také Hypotéka
České spořitelny, která se stala Hypotékou
roku. Ocenění Nejdůvěryhodnější banka roku
se uděluje na základě hlasování veřejnosti.
O ostatních titulech rozhoduje odborná porota.
Ceníme si také titulu Banka roku pro Českou
republiku, který jsme na konci listopadu získali od zahraničního časopisu The Banker patřící
do mediální skupiny Financial Times.
Děkujeme za Vaši důvěru a přízeň. Všechna
ocenění jsou pro nás do dalšího roku velkým
závazkem.

Hypotéka s prémií Vás odmění
za věrnost a vrátí Vám 4 % zpět
Nová služba Hypotéka s prémií přináší pro naše věrné klienty zajímavý
beneﬁt. Pokud budete hypotéku splácet u nás, odměníme Vás za věrnost
a část zaplacených úroků Vám vrátíme na Váš účet.
Službu si můžete sjednat pro úvěry se splatností minimálně 20 let a s ﬁxací na tři, čtyři či
pět let. Díky ní získáte zpět na svůj účet část
zaplacených úroků ve výši 4 % z vyčerpané hypotéky. Tuto službu mohou využít noví
i stávající klienti (pouze u hypoték se zbývající minimální dobou splatnosti 20 let).
Se službou Hypotéka s prémií získáte slevu na úrokové sazbě pro první období ﬁxace
ve výši 0,3 % a pokud u nás zůstanete i na
další ﬁxační období, dostanete zpět část úro-

ků. Tuto prémii obdržíte na začátku každého
dalšího ﬁxačního období. Při setrvání u ČS
po celou dobu splatnosti hypotéky, získáte celkem 4 % z výše vyčerpané hypotéky
(např. u hypotéky na 2 mil. Kč se splatností
na 20 let a s ﬁxací na 5 let je celková odměna 80 000 Kč). Postup pro vyplácení prémie
najdete na grafu níže. Jednorázový poplatek
za službu Hypotéka s prémií je 3 000 Kč a je
možné ho zahrnout do výše hypotéky.
Více na www.hypotecnicentrum.cz.

Snížení úrokové
sazby o 0,3 %

Výplata prémie*
dopředu za
II. ﬁxační období

Výplata prémie*
dopředu za
III. ﬁxační období

Výplata prémie*
dopředu za
IV. ﬁxační období

I. ﬁxační období

II. ﬁxační období

III. ﬁxační období

VI. ﬁxační období

Sjednání Hypotéky s prémií!

20 let od sjednání služby

*Prémie 4 % z výše úvěru je vyplácena poměrnou částkou na začátku ﬁxace.

Stáhněte si SERVIS 24
Mobilní banku pro Android
Mobilní aplikace, díky níž budete
snadno a rychle spravovat své
ﬁnance přímo z Vašeho mobilního
zařízení, je již zdarma ke stažení
v Google Play.
Aplikace pro Android doplnila již existující
Mobilní banku pro iPhone, která byla spuštěna v únoru tohoto roku. Snadno s ní zadáte jednorázovou platbu, zkontrolujete zůstatek na účtu, vyhledáte nejbližší bankomat či
pobočku nebo naskenujete a následně jednoduše zaplatíte složenku. Více informací
najdete na www.csas.cz/mobilni-banka.

čas

Ohlídejte si státní podporu
či daňové odpočty za rok 2012
Státní podpora u stavebního spoření
za rok 2012
Pokud nespoříte pravidelně v průběhu roku, a přesto chcete získat maximální
státní podporu ke stavebnímu spoření za rok
2012, pak byste měli ještě do konce prosince
složit na účet Stavební spořitelny České spořitelny částku 20 000 Kč. Maximální výše státní podpory činí podle novely zákona o stavebním spoření 2 000 Kč a vypočte se jako
10 % z ročně uspořené částky, max. z 20 000 Kč.
Pobočky České spořitelny sice dokáží hotovostní platby zpracovat ještě 31. prosince 2012 do
12 h, přesto Vám doporučujeme, abyste nenechávali platby na poslední chvíli.
Penzijní připojištění od Penzijního fondu ČS
U stávající smlouvy penzijního připojištění Penzijního fondu ČS si můžete snížit
daňový základ až o 12 000 Kč. Částka, o kterou lze daňový základ snížit, je rovna ročnímu souhrnu vlastních příspěvků snížených
o 6 000 Kč. Konkrétní výše úspory závisí na
sazbě daně z příjmu účastníka. Pokud máte

sjednanou službu Maximum, můžete daňově optimální částku uhradit kdykoliv během
roku, tedy až do konce prosince 2012, a uplatnit tak maximální odpočet. Svůj penzijní účet
můžete sledovat prostřednictvím internetové služby SERVIS 24. Nezapomeňte, že
od nového roku se mění výše státního příspěvku, získat můžete až 2 760 Kč ročně.
Minimální úložka pro získání státního příspěvku je nově 300 Kč měsíčně.
Životní pojištění Pojišťovny České
spořitelny
Pokud máte sjednané
životní pojištění, například FLEXI, můžete si
snížit základ daně z příjmů až o 12 000 Kč
ročně a od státu dostat zpět až 1 800 Kč.
Výši optimálního doplatku z hlediska daňové
optimalizace najdete v aplikaci SERVIS 24,
v informacích o Vaší pojistné smlouvě.
Podrobnosti o využití daňových odpočtů ze životního pojištění Vám poskytneme
na bezplatné informační lince České spořitelny 800 207 207, více najdete také na
www.pojistovnacs.cz.

Otevírací doba poboček na konci roku 2012
24.–26. prosince 2012

zavřeno

27.–30. prosince 2012

standardní otevírací doba

31. prosince 2012

do 12.00 hodin

1. ledna 2013

zavřeno

Provoz informační linky 800 207 207 a služby SERVIS 24 je nepřetržitý i v období Vánoc
a novoročních svátků. Lhůty platebního styku na konci roku, které určují nejzazší termíny
podání transakcí, pokud mají být zpracovány a připsány na účet příjemce ještě letos, najdete
na našich webových stránkách www.csas.cz v sekci Aktuality.

Vojta Dyk a Petr
Čech v nové roli –
podporují projekt
DreamCatcher
Dva roky, 730 dní, 111 splněných
snů a 686 usměvavých snílků
po celé České republice. Projekt
DreamCatcher aneb Chyť svůj sen
plní dětem a mladým lidem jejich sny.
Stačí pouze sen výstižně popsat a zaregistrovat ho na portál www.dreamcatcher.cz,
projít úspěšně třemi koly hlasování a část
snu si symbolicky odpracovat. Jednotlivé
sny, konkrétně ve druhé etapě, vybírá tzv.
DreamTeam sestavený ze známých českých osobností, které si svůj sen už splnili
a mohou tak pomáhat plnit sny dalším. Do
týmu nově přišli zpěvák a herec Vojta Dyk
a fotbalista Petr Čech.
Tím novinky nekončí! Vyzkoušeli jste už
DreamShop – virtuální obchod se sny, ve kterém za jednotlivé činnosti na DreamCatcheru
sbíráte body? Ty potom můžete směnit za
krásné dárky, jako je například jazykový
kurz v zahraničí, zájezd, lístky na koncert
a mnoho dalších cen. Stačí jen být aktivní
na portálu www.dreamcatcher.cz a jeden
z těchto snů může být Váš.

Projekt DreamCatc
her učí děti tomu,
aby věřily svým sn
ům a byly ochotny
pro jejich dosažení
vynaložit určité ús
ilí.
Vznikl z iniciativy Če
ské spořitelny,
která jej ﬁnančně
podporuje. Realiza
ci
má na starosti obec
ně prospěšná
společnost TERRA-C
LUB.

Plaťte kartou Visa a vyhrajte dárky každý den
Jestli rádi soutěžíte, s kartou
Visa si nyní přijdete na své. Díky
ní máte šanci vyhrát tablet iPad
a každý den další peněžní výhry.
Soutěže, která trvá do 6. ledna 2013, se
může zúčastnit každý, kdo používá kartu
Visa k placení. Stačí pouze zaregistrovat
své platby na www.visa.cz a odpovědět

Info plus najdete každý měsíc na www.csas.cz. 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.

na soutěžní otázku. I ten sebemenší nákup
s kartou Visa se může proměnit v dárek
pro Vás. Každý týden máte šanci vyhrát
dva tablety iPad, a každý den dokonce
5 × 2 013 Kč.
Podrobnosti a úplná pravidla soutěže
najdete na www.visa.cz. Všem soutěžícím přejeme hodně štěstí!

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

