Nepřehlédněte
v tomto čísle:

500 Kč za první nákup kreditní
kartou Odměna!

Charita ČR za podpory Nadace
České spořitelny pořádá
Tříkrálovou sbírku. Drobným
darem pomůžete potřebným.
Děkujeme Vám.

Sjednejte si kreditní kartu Odměna České
spořitelny a získejte peníze zpět při každém
nákupu. Za ten první obdržíte 500 Kč. Tuto
akční odměnu získáte při pořízení karty od
15. ledna do 15. března 2013 a při provedení prvního nákupu do konce dubna 2013.
Z každého nákupu Vám navíc vrátíme zpět
1 % z částky zaplacené kartou. Sami si vyberete, kam Vám odměnu budeme posílat: zpět
na účet ke kartě, na stavební spoření či penzijní připojištění České spořitelny.

V našem e-shopu si nyní
můžete pojistit domácnost
se slevou až 15 %.
Za první nákup novou kreditní
kartou Odměna České
spořitelny dostanete od nás
500 Kč!

SERVIS 24 opět
o něco přehlednější
Od druhé poloviny ledna 2013 si budete moci
v internetovém bankovnictví SERVIS 24 sami
pojmenovat souhlas s inkasem tak, abyste se
v platbách lépe orientovali. V transakční historii či na výpisech pak vždy snadno každou
platbu či inkaso bezpečně najdete.

Přejeme Vám
šťastný a úspěšný
nový rok 2013
Děkujeme za Vaši důvěru, kterou jste nám
v loňském roce věnovali. I v nadcházejícím
roce uděláme vše pro to, abyste byli s našimi produkty a službami spokojeni.

TIP! O výhody a odměny kreditní karty se můžete podělit také se svou rodinou. K Vaší kreditní kartě můžete získat až tři další dodatkové karty zdarma.

Novinky kolem sKarty
• Všechny výběry z bankomatů ČS jsou
zdarma – od 1. ledna 2013 jsou všechny
výběry hotovosti sKartou z bankomatů
České spořitelny a změny PIN k sKartě
v bankomatech ČS zdarma.
• Nevidomí a vozíčkáři vyberou dávky
v pobočkách ČS zdarma – nevidomí
a vozíčkáři mohou vybírat hotovost z účtu
k sKartě na přepážkách všech poboček
České spořitelny zdarma. Chceme tak
všem umožnit komfortní přístup k dávce
do doby, než bude vytvořeno bezbariérové
prostředí.

• Placení sKartou je dobrovolné – sKarta slouží jako identifikační průkazka.
Její používání k placení v obchodech
a k výběru hotovosti z bankomatu nebo při
platbě kartou v obchodech (Cash Back) je
dobrovolné. Držitel sKarty se tedy sám
rozhodne, jakým způsobem bude dávky
čerpat, zda bude využívat platební funkci
karty, pošle si peníze na libovolný účet
v ČR, nebo využije poštovní poukázku.
Od 1. ledna 2013 jsou také prostředky
na účtu k sKartě zákonem chráněny
proti exekucím.

• Dávky bude možné nově čerpat i složenkou – k dosavadním možnostem, jak přes
sKartu čerpat sociální dávky, přibude
v květnu 2013 další: držitelé sKarty budou
moci nově využít také poštovní poukázku
typu B (složenku).

Česká spořitelna

Upozornění
V souvislosti s penzijní reformou se v období od 1. ledna do 31. ledna 2013 nebudou v internetovém bankovnictví SERVIS 24 aktualizovat informace o Vašem penzijním připojištění.
Aktuální data Vám budou opět k dispozici od 1. února 2013. Veškeré změny můžete provádět
ve všech pobočkách ČS, příp. prostřednictvím externích prodejců České spořitelny. Děkujeme
za pochopení.
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Tříkrálová sbírka

Třináctý ročník Tříkrálové sbírky již začal a potrvá až do poloviny ledna
2013. Dnes již tradiční sbírku tříkrálových koledníků pořádá Charita ČR
s podporou Nadace České spořitelny.
Dobrovolníci, které můžete potkat v ulicích
českých měst a obcí, Vám popřejí vše nejlepší do nového roku a zároveň požádají o drobný dar. Příspěvkem do zapečetěné pokladničky pomůžete těm, kteří nemají vlastní domov
nebo se ocitli v jiné těžké životní situaci.

Kromě řady internetových obchodů (Kasa.cz,
Euronics.cz či například e-shop s audioknihami Audioteka.cz) můžete nyní zaplatit
Mobitem také v prvních velkých kamenných
obchodech s pobočkami po celé České republice – v hračkářství Pompo a v prodejnách
se sportovním vybavením Sportisimo.

Přispět můžete také zasláním DMS KOLEDA
na číslo 87 777 nebo přímo na účet Tříkrálové
sbírky (č. ú. 66008822/0800, VS: 777).

Pojistěte si domácnost
nyní se slevou až 15 %

Výhody pro Vás:
• sleva na pojistném až 15 % (automatická
10% obchodní sleva plus 5% sleva za
sjednání platby pojistného jedenkrát ročně),

Služba Mobito přináší moderní,
rychlý a jednoduchý způsob
placení – prostřednictvím
mobilního telefonu. Kromě řady
e-shopů s ní nyní zaplatíte také
v kamenných obchodech.
Mobito může používat kdokoli – není třeba si pořizovat nový mobilní telefon, novou
SIM kartu a ani měnit mobilního operátora. Mobito si propojíte se svým bankovním
účtem a můžete z něj přímo platit, anebo ho
po předchozím nabití použijete jako „mobilní peněženku“. Platby Mobitem probíhají
v reálném čase 24 hodin denně 7 dní v týdnu
a jsou zdarma.

V minulém roce se díky štědrým dárcům
vybrala rekordní částka – přes 75 mil. Kč.
Většina prostředků jde na pomoc v regionu, kde byly vykoledovány. Přibližně desetina výnosu pak putuje na pomoc do zahraničí. O podpořených projektech z minulých let
i záměrech letošní sbírky se více dozvíte na
adrese www.trikralovasbirka.cz.

Prostřednictvím našeho
e-shopu na www.csas.cz si
můžete snadno a rychle uzavřít
komplexní pojištění domácnosti
včetně odpovědnosti za škodu
a zabezpečit si Váš domov proti
nepříjemným událostem.

Mobitem
zaplatíte také
v kamenných
obchodech

Službu Mobito si aktivujete v internetovém
bankovnictví SERVIS 24 (pod ikonou klíče).
Více informací včetně aktuálního seznamu
obchodníků, u kterých Mobitem zaplatíte,
najdete na www.mobitoplatito.cz.

• pojištění celé domácnosti – pojištění
osobních věcí, vybavení a vestavěného
příslušenství bytu,
• krytí živelných událostí včetně vodovodních a povodňových škod nebo přepětí
v síti,
• náhrada škod způsobené vloupáním nebo
vandalismem,
• pojištění odpovědnosti – ochrana Vašich
financí před úhradou škod způsobených
například vytopením sousedů, škody
způsobené Vaším psem atpod.

Sjednejte si pojištění prostřednictvím našeho e-shopu na www.csas.cz a získejte slevu až 15 %.

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.

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

