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TIPY A AKTUALITY PRO KLIENTY FINANČNÍ SKUPINY ČESKÉ SPOŘITELNY
Hypotéka s prémií
» Poděkování
klientům, že si hypotéku
pořídili u nás.

Na cokoliv pomyslíte, můžete rázem mít
» Kreditní
karta Odměna s prémií 500 Kč
a mnoha výhodami.

Hypotéka s prémií odměňuje za věrnost
Seznamte se s hypotékou, která platí Vám. Nejprve ušetříte na úrocích a pak se můžete
těšit na finanční prémii za věrnost, kterou Vám vyplatíme na začátku každého dalšího
fixačního období.
Pro získání zmíněných výhod stačí jediné:
zvolit si fixaci úrokové sazby na 3, 4 nebo
5 let a hypotéku s minimální splatností
20 let. Výhody pro Vás:
– Sleva na úrokové sazbě; sjednáním hypotéky získáte slevu na úrokové sazbě pro
první období fixace ve výši 0,3 %.
– Odměna za věrnost: celkem získáte prémii
ve výši 4 % z vyčerpaného úvěru – peníze
Vám vyplatíme v poměrném množství vždy
na začátku každého fixačního období.
– Prémii můžete využít na cokoliv: peníze,
které obdržíte na začátku každého fixačního období, můžete využít na cokoliv,
zašleme je přímo na Váš účet.
Pokud uskutečníte mimořádnou splátku,
nárok na prémii zaniká. Již vyplacené prémie však nevracíte. Splátky si navíc můžete
díky službě Variabilita splátek kdykoliv
během splácení změnit či přerušit.

Podívejte se, jak Vás může Hypotéka
s prémií odměnit: pokud si sjednáte hypotéku ve výši 2 mil. Kč se splatností na
20 let a fixací na 5 let a za předpokladu, že
během celé doby splatnosti zůstanete
u nás, bude Vaše celková prémie činit
80 000 Kč. Jednorázový poplatek za Hypotéku s prémií je 3 000 Kč.
Přijďte se zeptat do kterékoliv pobočky
České spořitelny, jak Vás Hypotéka s prémií odmění. Více informací získáte také
na www.hypotecnicentrum.cz.

Splácejte půjčky dohromady
» Akční
nabídka spojení všech půjček
do jedné, výhodnější.

Vyhrajte víkend
snů na zámku
Stavební spořitelna České spořitelny
(Buřinka) připravila soutěž o 20 luxusních víkendů na zámku Mcely.
Soutěže se mohou zúčastnit všichni
klienti, kteří si od 10. března do
31. července 2014 sjednají Úvěr od
Buřinky a na www.uverodburinky.cz odpoví
na soutěžní otázku. Hraje se celkem
pět měsíců a každý měsíc budou vybráni čtyři výherci, kteří stráví víkend snů
pro dva v hodnotě bezmála 30 tisíc Kč.
Úvěr od Buřinky můžete získat i bez
toho, abyste si museli předem spořit
na stavební spoření. Splátku si nastavíte podle svých finančních možností.
Roční úroková sazba 6,85 % je
neměnná po celou dobu splatnosti
a až do 800 000 Kč můžete úvěr získat
bez zajištění nemovitostí. Minimální
výše úvěru je 100 000 Kč.
Více informací o soutěži a Úvěru od Buřinky získáte na www.uverodburinky.cz.

Na cokoliv pomyslíte, můžete rázem mít
Kreditní karta Vám dává potřebnou volnost pro Vaše nákupy v obchodech, na internetu i v zahraničí. Už nemusíte kontrolovat, jestli
máte v peněžence dost peněz. S kreditní kartou zaplatíte vše s jistotou, a kdykoliv potřebujete.

Opakovaně můžete čerpat peníze, které
máte možnost splatit až za 55 dní bez

navýšení. Získáte odměny za každý nákup
v podobě 1 % zpět z každé své platby
kartou. Peníze máte vždy u sebe a kartou
snadno zaplatíte v obchodech doma i v zahraničí. Objevíte slevy a odměny se slevovým programem Partner a budete sbírat
ibody s multipartnerským bonusovým programem iBOD. O výhody a odměny kreditní
karty se můžete podělit také se svou
rodinou, dáme Vám až tři další kreditní karty
pro Vaše blízké. Záleží jen na Vás, jak bude
karta vypadat. Vytvoříte si vlastní stylový
vzhled karty nebo si vyberete z galerie
obrázků. Když si v období od 14. dubna

do 15. června 2014 sjednáte kreditní kartu
Odměna a do 30. července 2014 uskutečníte nákup minimálně za 5 000 Kč (platbou
u obchodníka nebo na internetu či výběrem
z bankomatu), obdržíte odměnu v hodnotě
500 Kč zpět na svůj kartový účet.
Neváhejte a sjednejte si kreditní kartu
Odměna a s jarními nákupy už si nemusíte
lámat hlavu!
Více informací získáte v kterékoliv naší pobočce nebo na www.csas.cz/kreditka.

Platit kartou České spořitelny se vyplatí

16% sleva

na textil zn. HUSKY

20% sleva

a doplňky zn. HUSKY

na dámské a pánské
žabky značky EXE JEANS

Platnost
od 1. do 31. 5. 2014

Platnost
od 1. do 31. 5. 2014

11% sleva na vybavení

20% sleva

20% sleva

na všechny ručníky, osušky,
župany a koupelnové předložky
Platnost
od 1. do 31. 5. 2014

při nákupu nad 500 Kč
na celý sortiment
TESCOMA

20% sleva

10% sleva

Platnost
od 1. do 31. 5. 2014

Platnost
od 1. do 31. 5. 2014

Platnost
od 1. 5. do 30. 6. 2014

na celý sortiment

na celý sortiment

Splácejte půjčky dohromady a ulevte tak
domácímu rozpočtu
Na začátku roku jsme slíbili, že pro Vás máme připraveno hned několik akčních nabídek.
Tento slib plníme a představujeme Vám první z nich – Sloučení půjček.
Tuto akční nabídku můžete využít od března
a přináší Vám hned několik unikátních
výhod. Nejenže můžete spojit všechny
půjčky do jedné, ale navíc pokud Vám
nesnížíme měsíční splátku oproti stávajícím
splátkám alespoň o 1 000 Kč, dáme Vám
1 000 Kč jako bonus.

Přijďte se proto zeptat do kterékoliv pobočky České spořitelny nebo se podívejte na
www.csas.cz.

… a máte 100 Kč
v kapse!
Nestihli jste se zaregistrovat do programu iBOD? Nejvyšší čas to napravit.
Pokud se v průběhu května nebo
června v pobočce České spořitelny do
programu iBOD zaregistrujete, získáte
bonus 500 ibodů. Co si pod tím představit? Za 450 ibodů si můžete třeba
objednat poukaz na nákup v hodnotě
100 Kč.

Aby těch výhod nebylo málo, u našich půjček prodlužujeme poplatkové prázdniny,
díky kterým neplatíte poplatek za správu
úvěru.
Navíc ke každé půjčce zdarma získáte
například možnost změny výše nebo data
měsíční splátky nebo odklad splátek.

Klienti České spořitelny mohou svou
banku snadno ovládat
Česká spořitelna Vám nabízí službu objednání se do pobočky České spořitelny přes
internet, a to ve 235 pobočkách, které jsou vybaveny vyvolávacím systémem. Přehled
poboček najdete na našich internetových stránkách www.csas.cz pod ikonkou níže.
Klient si na internetu sám zvolí pobočku,
kterou chce navštívit, vybere hotovostní
nebo bezhotovostní přepážku a zadá
konkrétní den a čas. Systém poté zaregistruje a potvrdí jeho objednávku. V den
objednání Vám 45 minut před časem
sjednané schůzky zašleme formou SMS
číslo, pod kterým budete k přepážce voláni.
Tato služba je optimální pro klienty, kteří
nemohou nebo nechtějí čekat ve frontě.
Aktuálně tuto službu využívá cca 2 500 našich klientů za měsíc.
Vedle objednání do pobočky prostřednictvím
internetu Vám nabízíme i další možnosti, jak

ušetřit Váš čas. Každý si může vybrat to, co
mu nejvíce vyhovuje. Vybrané operace
s Vašimi financemi hravě zvládne nejrozšířenější on-line služba v ČR – SERVIS 24
internetové a mobilní bankovnictví. Pro
nejasnosti a podněty je možné zavolat do
klientského centra, kde zodpoví každý
dotaz. Dále je k dispozici nejširší síť bankomatů, kde vedle tradičních hotovostních
operací může klient získat například
i okamžitou půjčku.

Objednání na pobočku

Speciální obsluha pro podnikatele a malé
firmy v pobočkách České spořitelny

V programu iBOD sbíráte ibody nejen
za využívání služeb České spořitelny,
ale také za nákupy u desítek partnerů
programu, např. DATART, FAnn parfumerie, Neoluxor, a od května i v síti čerpacích stanic OMV. iBody pak vyměníte za
lákavé odměny z katalogu. Přesvědčte
se sami na www.ibod.cz.

QR Platba
Česká spořitelna nově umožňuje svým
klientům jako jediná banka na českém
trhu platit složenky a faktury pomocí
QR kódů v bankomatech (tzv. QR
Platba).
Po platbomatech a aplikaci SERVIS 24
Mobilní banka tak Česká spořitelna
nabízí další způsob, jak snadno a rychle hradit pravidelné platby. Klienti se
nemusejí zdržovat s opisováním všech
platebních údajů z faktury, jednoduše
načtou QR kód v bankomatu a daná
faktura se automaticky převede na
platební příkaz, který jen stačí zkontrolovat a potvrdit. K úhradě QR Plateb
v bankomatu potřebují klienti pouze
platební kartu České spořitelny a fakturu či složenku obsahující QR kód.

1. července 2013 jsme ve vybraných 122 pobočkách zavedli specialisty pro obsluhu
podnikatelů a malých firem – Poradce pro podnikatele.
Cílem je poskytnout klientům z tohoto
segmentu odbornou a kvalitní péči, propojit
jejich firemní a soukromé potřeby a nabízet
řešení šitá na míru. Od té doby jsme
výrazně zvýšili spokojenost klientů se servisem a péčí při návštěvě pobočky a výrazně
se zvýšila rychlost vyřízení jejich požadavků.

Svého nejbližšího poradce naleznete na
stránkách České spořitelny www.csas.cz
v sekci Pobočky a bankomaty. S vybraným
Poradcem pro podnikatele si můžete telefonicky domluvit schůzku, což opět urychlí
Vaši obsluhu v pobočce.
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Platit kartou České spořitelny se vyplatí
SCANquilt
Slevu lze uplatnit při platbě kartou České spořitelny
a po předložení kuponu v prodejnách SCANquilt.
Froté doplňky ovlivňují atmosféru každého domova
a mohou Vám zpříjemnit začátek nového dne. Hned
od rána se nechte hýčkat hebkými ručníky
a osuškami. Vyberte každému členu rodiny barvu,
kterou má rád a bude jen jeho.

EXE JEANS
Akční slevu lze uplatnit při platbě kartou České
spořitelny a po předložení kuponu v prodejnách
EXE JEANS. V nabídce jsou pro Vás připraveny stylové
modely žabek značky EXE JEANS. Seznam prodejen
a kompletní výběr žabek najdete na webu
www.exejeans.com. Stačí si jen zvolit ten správný
model k doladění Vašeho outfitu a léto může začít!

HUSKY
Akční slevu na textil, vybavení a doplňky zn. HUSKY
lze uplatnit při platbě kartou České spořitelny a po
předložení kuponu v prodejnách HUSKY OUTDOOR
SHOP nebo zadáním kódu txt514 (textil) cam514
(vybavení) na www.huskycz.cz do kolonky KLUB/AKCE
na hlavní stránce webu. Sleva se nevztahuje na akční
a výprodejové zboží, slevy nelze sčítat.

www.scanquilt.cz

www.exejeans.com

www.huskycz.cz

VITALAND
Akční slevu lze uplatnit při platbě kartou České
spořitelny a po předložení kuponu v prodejnách
VITALAND. Kód akce: KPF319. Sleva se nevztahuje
na akční a již zlevněné zboží. Prodejny VITALAND
nabízejí vše pro sport, zdraví, krásu, aktivní životní
styl a mnoho dalších kvalitních doplňků stravy
pro každého, kdo pečuje o své zdraví a chce se
dobře cítit.

TESCOMA
Slevu získáte při nákupu nad 500 Kč a platbě
kartou České spořitelny a po předložení kuponu
v prodejnách TESCOMA nebo zadáním kódu
CSKVETEN2014 ve třetím kroku objednávky na
www.eshop.tescoma.cz. Sleva se nevztahuje na již
zlevněné zboží a na nákup dárkových poukazů.
Slevy nelze sčítat ani kombinovat s jinými slevami.

SpokojenyPes.cz
Slevu lze uplatnit při platbě kartou České spořitelny
a po předložení kuponu v prodejně SpokojenýPes.cz
nebo zadáním kódu MAY-SP v e-shopu
www.spokojenypes.cz. Potěšte své zvířecí kamarády.
Nakupte krmivo, pamlsky, hračky a další potřeby
pro své domácí mazlíčky.

www.vitaland.cz

www.tescoma.cz

www.spokojenypes.cz

