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Naordinujeme Vám lék
přesně podle Vaší finanční diagnózy

Připravili jsme pro Vás výhodná, rychlá a praktická řešení správy finančních prostředků Vaší ordinace, lékárny či přímo Vašich osobních financí.
Díky dlouhodobé a úzké spolupráci České spořitelny s vybranými zdravotnickými profesními komorami jsou finanční produkty a služby České
spořitelny nastaveny tak, aby vycházely plně vstříc specifickým požadavkům jejich členů. Mít po ruce volné finanční prostředky kdykoli a na
cokoli, ovládat účet z pohodlí ordinace, lékárny nebo obývacího pokoje, sjednotit všechny finanční produkty – od správy účtu, úvěrů a půjček,
přes investiční produkty nebo pojištění – pod jednu střechu… to všechno jsou důvody, proč využít právě Českou spořitelnu jako finančního
partnera profesionálů v oblasti zdravotnictví.

Speciální výhody pro profesionály ze zdravotnictví

V současné době přichází Česká spořitelna s mimořádnou nabídkou určenou lékařům, stomatologům a lékárníkům, která přináší jak příjemnou úsporu,
tak i jistotu finanční rezervy! Kontokorentní úvěr teď získáte výhodněji než kdykoli před tím a kreditní kartu s výhodami, které jinde nenajdete.

Kontokorent přesně pro Vás!

Trápí Vás pozdní platby od zdravotních pojišťoven nebo chcete mít jen jistotu finanční rezervy k pokrytí nečekaných výdajů? Rozhodněte se pro
kontokorent k běžnému účtu od České spořitelny...
– k získání kontokorentu stačí pouze výpis z Vašeho běžného účtu za posledních 6 měsíců
– vyřízení kontokorentu je otázkou chvíle
– navíc s komfortním servisem poradců pro svobodná povolání
Do 30. listopadu 2007 je pro Vás sjednání kontokorentního úvěru zcela zdarma a za jeho vedení zaplatíte třetinu obvyklé ceny.
Roční úspora pro Vás činí 4900 Kč.

Kreditní karta místo peněženky!

Nečekané výdaje? Nákup dražší, než jste čekali? Nebo jen chcete mít osobní finanční rezervu? Na cokoli Vám teď půjčí naše kreditní karta...
– vyberte si kteroukoli z platebních karet Kredit+ Visa Electron, Kredit+ Visa Classic Partner a Kredit+ MasterCard Partner
Bezúročně
– až 45 dní Vám půjčíme na nákupy kartou, a to bez navýšení a opakovaně
S množstvím výhod
– správa a vedení kartového účtu, stejně jako sjednání úvěrového limitu kreditní karty zdarma
– celý rok bez poplatku za první kreditní kartu
– za platby touto kartou nezaplatíte ani korunu (výhodu čerpáte i při platbě na internetu a po celém světě)
– navíc za každou platbu získáváte body, které můžete vyměnit za dárky a odměny v Bonus programu
Všechny zmíněné výhody získáte tak snadno! Navštivte kteroukoli pobočku České spořitelny nebo kontaktujte osobního finančního poradce.
K dispozici je Vám také infolinka: 800 207 207. Nabídka platí do 30. listopadu 2007.
Tato nabídka má informativní charakter a na jejím základě nevzniká právní nárok na poskytnutí uvedených produktů.
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