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TIPY A AKTUALITY PRO KLIENTY FINANČNÍ SKUPINY ČESKÉ SPOŘITELNY
S FLEXI dvakrát víc
» Získejte
dvojnásobné plnění u vážných
onemocnění způsobených klíštětem.

na spojení půjček
» SVydělejte
námi na spojení půjček vyděláte
dvakrát.

» iBOD
Za výběry z bankomatů a odchozí platby
již platit nemusíte.

Upravte si hypotéku podle sebe

Proč je dobré mít
kartu pojištěnou?

S Hypotékou České spořitelny získáte svobodu nastavení, možnost úpravy splátek a volnost
ve splácení.
Sami si určíte výši splátek
Ať už se Vám příjem zvýší, nebo se naopak
dostanete do finanční tísně, můžete si
hypotéku nastavit dle své aktuální situace.
Pomocí služby Variabilita splátek si můžete
snížit nebo zvýšit výši splátek až o 30 %.
V případě, že je třeba splácení hypotéky
zcela přerušit, umožní Vám tato služba
přerušit splácení až na 3 měsíce. Splátky
můžete dokonce odložit i přímo na začátku
hypotéky.

splátku ve výši až 20 % částky úvěru. Mimořádné splátky tak můžete vkládat i během
fixace úrokové sazby.

Přijďte si k nám
pro jedničku mezi
hypotékami

Možnost mimořádných splátek
Díky službě Mimořádné splátky získáte
možnost vložit jednou ročně mimořádnou

S námi na spojení půjček vyděláte dvakrát
Naším letošním předsevzetím je nabízet Vám úvěrové produkty, které Vám pomohou v každé
životní situaci a udělají Vás spokojenějšími. Představujeme Vám první úvěrovou novinku pro
tento rok.
Spojení půjček Vám umí vydělat hned několikrát. A jak přesně na spojení půjček v České
spořitelně vyděláte? Je to jednoduché, stačí

si u nás spojit všechny úvěry, kreditní karty
nebo kontokorenty do jednoho, mnohem
výhodnějšího a k tomu navíc získáte
odměnu. Z každé uhrazené měsíční splátky
Vám vrátíme 5 % na speciální spořicí účet,
kde Vám vše budeme zhodnocovat 5%
úrokem.
Aby toho nebylo málo, u spojení půjček
máme stále poplatkové prázdniny, díky
kterým neplatíte měsíční poplatek za správu. Navíc každý klient zdarma získává
například možnost odkladu měsíčních splátek nebo změny výše nebo data měsíční
splátky. Samozřejmě je pro nás důležitý
i Váš komfort, takže veškeré papírování
zařídíme za Vás.

Už se Vám stalo, že Vám byla odcizena
kabelka spolu s Vašimi osobními věcmi
včetně platební karty?
Tyto nepříjemné situace, kdy kartu ztratíme nebo nás někdo okrade (v MHD,
v obchodě, na dovolené), nebo dokonce
přepadne krátce po vyzvednutí hotovosti z bankomatu, nemůžeme bohužel
vyloučit.
Co vše se pak může stát?
Vedle toho, že při přepadení přijdeme
o hotovost, může být karta, pokud není
včas zablokována, zneužita např. k neoprávněnému výběru z bankomatu. Pro
takové případy je tu „Pojištění karty
a osobních věcí“.
Jak už název napovídá, pojištěné jsou
i osobní věci klienta (např. kabelka,
peněženka, klíče od domu i auta,
mobil, fotoaparát, u nejvyšší varianty
i notebook a tablet), které byly odcizeny
spolu s platební kartou. Nezapomínejte
na rizika, která jsou spojena s každodenním životem, a zajistěte si klid při
jejich používání.

TIP pro Vás
Plaťte svou kartou a přispějte na
dobrou věc. Za každou Vaši platbu
kartou České spořitelny v období
od 1. dubna do 31. května 2015
přispějeme na vybavení pro zrakově
postižené obyvatele Domova Palata.
Více na www.ivasekartapomuze.cz.

Neváhejte se proto zeptat v kterékoli
pobočce ČS, na bezplatné informační lince
800 208 208 nebo na www.csas.cz.

Platit kartou České spořitelny se vyplatí

Sleva 100 Kč
při nákupu nad 1 000 Kč

Sleva 50 %

na všechna dioptrická skla včetně
multifokálních v kompletní brýlové zakázce

Platnost od 1. do 26. 4. 2015

Platnost od 1. do 30. 4. 2015

Sleva 25 % na celý nákup

Sleva 20 %
na novou kolekci

do 1.
31.do12.
2014
Platnost od
30.
4. 2015

Platnost od 1. do 30. 4. 2015

Za výběry z bankomatů a odchozí platby
již platit nemusíte
Nově jsme do katalogu iBODU zařadili 100%
slevu na naše nejvyužívanější doplňkové
služby k osobním účtům: výběry z bankomatů České spořitelny a odchozí platby
v rámci ČR.

Dne 1. dubna spouští Nadace České
spořitelny třetí ročník Grantového programu pro klienty, ve kterém rozdělí
celkem 1 milion korun.

Stačí, když jednu nebo obě služby již
využíváte a jste registrovaní v iBODU. Služby
pak můžete mít zdarma na 3, 6, 12 nebo
24 měsíců a snadno je za ibody objednáte
na www.ibod.cz nebo v pobočce České
spořitelny. Věříme, že tyto odměny budou
stejně oblíbené jako sleva na vedení účtu,
která v iBODU patří mezi nejobjednávanější.

Do 24. května 2015 můžete jako naši
klienti žádat na internetových stránkách
www.nadacecs.cz o grant až do výše
70 000 Kč pro organizaci, které sami
pomáháte. Hodnocení projektů proběhne ve dvou kolech.

Věděli jste, že…
... iBOD má již milion členů, a je tak
největším programem zákaznických výhod
u nás? Více o iBODU na www.ibod.cz.

V prvním kole bude o postupu žádostí
rozhodovat grantová komise složená
ze zástupců Nadace České spořitelny,
druhé kolo proběhne v červnu hlasováním veřejnosti.

Česká spořitelna – penzijní společnost
nově ve službě E-faktura
Klienti internetového bankovnictví SERVIS 24 se mohou těšit na další významnou společnost, Českou spořitelnu – penzijní společnost, od které bude možné přijímat roční výpisy
a daňová potvrzení elektronicky.
e-mailem a můžete si je ze svého internetového bankovnictví kdykoli vytisknout či
uložit. Službu lze kdykoli později zrušit a obnovit zasílání v listinné podobě.
Více na www.ceskapenzijni.cz/evy.

Nyní s FLEXI dvakrát víc u vážných
onemocnění způsobených klíštětem
Uzavřete si FLEXI životní pojištění v období
od 1. dubna do 30. června 2015 a získejte
dvojnásobné plnění u vážných onemocnění
způsobených klíštětem.

Podpořit můžete organizace, které se
věnují seniorům, lidem s mentálním
postižením nebo prevenci a léčbě
drogové závislosti – to jsou totiž cílové
skupiny, které nadace dlouhodobě podporuje.

– V případě pojistné události vyplatíme
dvojnásobek, maximálně 1 mil. Kč navíc.
– Výhodu garantujeme po celou dobu
trvání pojištění, a to i v případě budoucího navýšení pojistné částky.
– Zvýhodnění platí pro dospělé i děti se
sjednanou kompletní variantou velmi
vážných onemocnění.
– Vztahuje se na diagnózy klíšťová meningoencefalitida, lymeská nemoc, meningitida a encefalitida.
– Dvojnásobné plnění nabízíme u smluv
FLEXI životní pojištění, FLEXI životní
pojištění – JUNIOR a při úpravě starších
typů smluv FLEXI (s číslem smlouvy
začínajícím 55) v programu InSpiral.
Více informací najdete na www.flexi.cz/akce.

JSME S TĚMI,
OD NICHŽ
SE SPOLEČNOST
ODVRACÍ

Tip pro Vás:
Zapomněli jste svůj PIN ke kartě?
Nic se neděje, zobrazte si ho pohodlně
ve svém internetovém bankovnictví
SERVIS 24.

Vydává Česká spořitelna, a. s., Budějovická 1912/64b, 140 00 Praha 4. Jakékoliv dotazy a připomínky zasílejte na e-mail csas@csas.cz.
Informační linka: 800 207 207.

Platit kartou České spořitelny se vyplatí
TESCOMA

FOKUS OPTIK

Sleva platí při nákupu nezlevněného zboží TESCOMA nad 1 000 Kč po předložení
tohoto kuponu. Slevu 100 Kč není možné uplatnit na nákup dárkových poukazů nebo
ji kombinovat s jinými slevovými akcemi a výhodnými nabídkami partnerů.
Jak slevu uplatnit?
– V e-shopu na adrese www.eshop.tescoma.cz, kde vložíte slevový kód CSDUBEN15.
– Osobně v Prodejních centrech Tescoma po předložení tohoto kuponu (seznam
prodejních center najdete na www.tescoma.cz v sekci „prodejny“).

Sleva se vztahuje na všechna dioptrická skla včetně multifokálních v kompletní
brýlové zakázce. Ostatní slevy se nesčítají. Sleva na skla je platná při zakoupení
kompletních brýlí – skla + obruba.

www.tescoma.cz

www.fokusoptik.cz

ALPINE PRO

VITALAND

Slevový kupon lze uplatnit na nezlevněný sortiment od 1. do 30. dubna 2015
v prodejnách a e-shopu Alpine Pro. Nelze kombinovat s jinými akcemi a věrnostním
programem. Neplatí v outletech. Kód pro e-shop: 150309920.

Sleva bude poskytnuta na celý nákup po předložení kuponu v prodejně
(mimo prodejen Plzeň, Trutnov a Písek) nebo po vložení kódu KPF434 v e-shopu
vitaland.cz.

www.alpinepro.cz

www.vitaland.cz

Sleva neplatí v Outletech FAOC Štěrboholy a Hl. nádraží.
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Hlavní výhodou nové služby Elektronické
vystavování dokumentů je rychlost a jistota
bezpečného doručení. Dokumenty jsou
bezprostředně po vyhotovení uloženy do
zabezpečeného prostředí, na jejich doručení Vás bezplatně upozorníme avízem či

Získejte
70 000 Kč pro
svou neziskovku

