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Nepřehlédněte

Na hory s cestovním pojištěním

v tomto čísle:

Společně s Českým červeným
křížem školíme své
zaměstnance v přístupu
k lidem s handicapem.
Od poloviny února
2013 začneme vydávat
bezkontaktní kreditní karty.
U nových karet do března
dokonce s mimořádnou
odměnou za první nákup
ve výši 500 Kč.
Vzdělávací program Dnešní
finanční svět otevírá dětem
dveře do světa financí a učí je
správně hospodařit.

Novinka
v bankomatech:
sami si zvolíte
složení jednotlivých
bankovek
Přibližně ve 120 našich bankomatech po celé
ČR Vám přinášíme novinku – možnost zvolit
si nominální hodnotu vybíraných bankovek.
Záleží jen na Vás, jestli Vám vyhovují menší
či větší hodnoty bankovek. V těchto bankomatech se také nově objevily bankovky v hodnotě 500 Kč! Tuto funkčnost jsme nejprve
zprovoznili jako pilotní provoz na vybraných
bankomatech po celé ČR. Pokud se ukáže, že
o ni máte zájem, do konce tohoto roku ji rozšíříme do celé sítě, která nyní čítá již více než
1 360 bankomatů. Výběr složení jednotlivých
bankovek je samozřejmě zdarma.

Ať už se chystáte v zimě na hory nebo s předstihem plánujete jinou
zahraniční dovolenou, nabízíme Vám cestovní pojištění v rámci Osobního
účtu či Osobního konta ČS. Využijete ho celoročně při každé Vaší zahraniční
cestě po celém světě.
Výhody našeho cestovního pojištění:
• Pojištění nabízíme již od 35 Kč za
měsíc! Je cenově výhodnější než klasické
pojištění na konkrétní dny.
• Vztahuje se na neomezený počet
zahraničních cest.
• Délka jednoho pobytu může dosahovat
až 90 dní.
• Možnost pojistit i rodinné příslušníky
(manžel/ka a děti do 18 let).

Naše pojištění nabízí širokou pojistnou ochranu a zahrnuje pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou jiné osobě, pojištění zpoždění letu
a zavazadel a pojištění zavazadel proti ztrátě
a odcizení. Automatickou součástí pojištění je
také připojištění pro zásah horské služby.
Sjednat si ho můžete jednoduše přes
SERVIS 24, webové stránky www.csas.cz,
na bezplatné informační lince 800 207 207,
popř. u svého Osobního bankéře.

Naše Hypotéka s prémií
Vás odmění za věrnost
Služba Hypotéka s prémií přináší pro naše věrné klienty finanční prémii.
Ta je poděkováním za to, že jste si hypotéku pořídili u nás.
Proč si vybrat Hypotéku s prémií?
S touto službou získáte slevu 0,3 % na úrokové sazbě pro první období fixace. Pokud
u nás zůstanete i na další fixační období,
dostanete od nás finanční prémii v celkové
výši 4 % z vyčerpaného hypotečního úvěru.
Prémii můžete použít na cokoli, vyplatíme
Vám ji postupně na začátku druhé a každé
další fixace. Pokud uskutečníte mimořádnou
splátku, nárok na prémii zaniká. Již vyplacené prémie však nevracíte.

5 let. Během splácení si můžete splátky kdykoliv změnit či přerušit. Hypotéku s prémií
mohou využít jak noví, tak stávající klienti
pro hypotéky se zbývající minimální dobou
splatnosti 20 let. Podívejte se, jak Vás může
Hypotéka s prémií odměnit:

Pro koho je Hypotéka s prémií určena?
Službu si můžete sjednat pro úvěry se splatností minimálně 20 let a s fixací na 3, 4 nebo

Přijďte se zeptat na kteroukoli pobočku ČS,
jak Hypotéka s prémií odmění Vás. Více informací také na www.hypotecnicentrum.cz.

Výše hypotéky

Splatnost

Fixace
hypotéky

Celková
výše prémie

1 000 000 Kč

20 let

5 let

40 000 Kč

1 500 000 Kč

20 let

5 let

60 000 Kč

2 000 000 Kč

20 let

5 let

80 000 Kč

Bezkontaktní placení brzy
i s kreditní kartou
V polovině února 2013 začneme
vydávat vedle debetních i kreditní
karty s bezkontaktní technologií.
Bezkontaktní platební karty umožňují platit rychle a pohodlně částky do 500 Kč bez
nutnosti vkládat kartu do terminálu, zadávat
PIN či podepisovat účet. Kartu stačí pouze přiložit ke čtečce terminálu a vyčkat na
pípnutí. Předností těchto karet je především
zkrácení čekací doby a zjednodušení nákupu. Platební proces je dokonce ještě rychlejší než platba v hotovosti! Díky tomu, že při
bezkontaktním placení kartu nevydáte vůbec
z ruky, je celá transakce velmi bezpečná.

bezkontaktní platby rozšířili například do prodejen DATART, IKEA, HORNBACH, Žabka,
SPORTISIMO, Penny Market či BILLA.

Bezkontaktní placení si u Vás získalo velkou oblibu. Od října 2011, kdy jsme bezkontaktní technologii představili poprvé,
jsme vydali již téměř 600 tisíc debetních karet,
se kterými zaplatíte bezkontaktně. Stále také
rozšiřujeme síť prodejců, kteří tento moderní
způsob placení umožňují – v roce 2012 jsme

O novou bezkontaktní kreditní kartu můžete
požádat v kterékoli pobočce ČS, do 15.
března 2013 navíc s mimořádnou odměnou za první nákup ve výši 500 Kč. Pokud
již kreditní kartu máte, kartu s novou technologií získáte v rámci pravidelné automatické
výměny Vaší stávající kreditní karty.

Společně s Českým červeným
křížem jsme zahájili sérii školení pro
naše zaměstnance v pobočkách,
která prohlubují znalosti v přístupu
ke klientům se zdravotním
handicapem, k seniorům a také
v oblasti první pomoci.

Program Dnešní finanční svět
pomáhá s finanční gramotností
Průzkumy úrovně finanční gramotnosti u veřejnosti stále ukazují, že
i přes aktivity směřované ke zvýšení povědomí o světě financí se výsledky
dostavují jen velmi pozvolna.
Škola základ života
Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Terra-klub jsme vydali v listopadu loňského
roku Školní atlas Dnešní finanční svět, který
pomáhá s výukou finanční gramotnosti žáků
druhého stupně základních škol a víceletých
gymnázií. Atlas, který vytvořil tým odborníků na finanční problematiku, získal schvalovací doložku Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy. Díky naší podpoře školy při
odběru atlasu pro celou třídu zaplatí za jeden
kus necelých 10 Kč. Peníze z prodeje atlasu
budou navíc použity na rozvoj dalších projektů finančního vzdělávání.
Děti se učí hospodařit s rodinným
rozpočtem
Kromě atlasu jsme do programu nově zařadili interaktivní deskovou hru s názvem
Finanční svoboda, kterou hrajeme s dětmi na školách. Hráči během hry hospodaří
s rozpočtem domácnosti a přitom čelí roz-

Z našich poboček
vytváříme Přátelská
místa nejen pro lidi
s handicapem

Školení absolvovalo již 84 zaměstnanců, do
konce roku 2013 plánujeme proškolit dalších
600 až 800 našich zaměstnanců. Po absolvování kurzů, kde si účastníci osvojí teoretické otázky i praktický trénink, a v případě
bezbariérovosti získávají pobočky certifikát s názvem Přátelská místa. Během první
poloviny roku 2013 chceme mít minimálně
10 takových poboček v krajských městech
ČR a další budou postupně přibývat.
Spolupracujeme rovněž s Pražskou organizací vozíčkářů na postupném mapování bariér
v přístupu do našich poboček a k bankomatům. Podle výsledků pak podnikáme kroky
k jejich odstraňování. Stále také rozšiřujeme
síť bankomatů uzpůsobených pro obsluhu
nevidomými spoluobčany. Nyní jich máme
118 a letos plánujeme tento počet minimálně
zdvojnásobit. Naši klienti, kterým zdravotní handicap znemožňuje obsluhu bankomatu, mohou vybírat hotovost zdarma na přepážkách ve všech našich pobočkách.

S kartou
MasterCard® nebo
Maestro® levnější
skipas v Alpách
ličným situacím z reálného života – nakupují nemovitosti, řeší nečekané životní situace
jako např. ztrátu zaměstnání či úraz a zabezpečují se na stáří. Ve hře děti zjišťují, že
výdaje nemohou převyšovat příjmy, že je
nutné plánovat v dlouhodobých horizontech
a myslet na „zadní vrátka“. S odborným lektorem pak vyhodnocují chyby a učí se, jak se
zachovat v budoucnu.
Více informací o tomto projektu najdete na
stránkách www.dnesni-financni-svet.cz.

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.

Pokud máte platební kartu MasterCard®
nebo Maestro® a zaregistrujete se na stránce
www.mastercard-soutez.cz, získáte poukaz na
10% slevu na nákup skipasů v rakouské lyžařské oblasti Sölden v údolí Ötztal. Sleva platí
pro jeden nákup až pěti skipasů v minimální
délce tři dny. Akce probíhá do 31. března 2013
a poukaz lze uplatnit až do 5. května 2013.
V soutěži na facebooku MasterCard® můžete
navíc vyhrát lyže nebo snowboard se svým
vlastním designem! Bližší informace o soutěži
najdete na www.mastercard-soutez.cz.

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

