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Tento reklamní leták není
závazným návrhem, který
by zakládal práva a závazky
účastníků a má za cíl upozornit
na služby či produkty v něm
uvedené.

Zablokování karty v případě ztráty
– bezplatná infolinka České spořitelny: 800 207 207 (ČJ)
– ze zahraničí: +420 956 777 901 (ČJ)
– MasterCard (Emergency service): +1 636 722 7111 (AJ)
Pojištění karty a osobních věcí
– informace a pojistná událost: +420 234 240 250
Pojištění vyčerpané částky
– informace a pojistná událost: + 420 234 240 240
Cestovní pojištění
– zelená linka Kooperativy, pojišťovny, a.s. +420 841 105 105

www.csas.cz/karta-odmena
informační linka: 800 207 207
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Kreditní karta Odměna
České spořitelny
Odměna za každý nákup

Úvod
Vážená klientko, vážený kliente,
děkujeme Vám, že jste si vybrali Kreditní kartu Odměna
České spořitelny.
Plaťte své nákupy kreditní kartou co nejčastěji a máte
odměnu jistou. Jakým způsobem si svou odměnu
vyberete, je jen na Vás!
Přejeme Vám, aby Vám nákupy s Kreditní kartou
Odměna České spořitelny přinášely hodně radosti.
Vaše Česká spořitelna
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Výhody karty
– 1
 % zpět z každého nákupu
– slevy z programu Partner
– bezúročné období až 55 dní na platby kartou
v obchodech
– 3 dodatkové karty zdarma
– rychlé bezkontaktní placení
– nonstop přístup k účtu
1 % zpět z každého nákupu
– na kartu,
– na penzijní zabezpečení České spořitelny
(penzijní připojištění, penzijní spoření),
– na stavební spoření od Buřinky.
Za měsíc můžete získat až 350 Kč!
Slevy za platby kartou
– D
 íky programu Partner budete po celý rok získávat
u vybraných partnerů slevy z nákupů kreditní kartou.
Připíšeme Vám je na zvolený účet automaticky.
Více informací získáte na
www.csas.cz/programpartner.
Až 55 dní bez úroku
Pokud zaplatíte celou půjčenou částku do data
splatnosti uvedeného na výpisu z účtu, nebudeme Vám
za bezhotovostní platby účtovat žádný úrok.

iBOD
– iBOD je jedinečný multipartnerský bonusový
program, ve kterém získáváte ibody za využívání
bankovních produktů České spořitelny a za platby
zboží a služeb kartou u desítek partnerů po
celé ČR (např. DATART, SPORTISIMO, BAMBULE
Království hraček, HUSKY,…). Za platbu kartou
u partnerů programu jste odměněni ibody hned
2x – od obchodního partnera i od České spořitelny.
– Nasbírané ibody jednoduše vyměníte za odměny
z atraktivní nabídky více než 500 odměn nebo
za slevové poukázky. Katalog odměn a více
informací o programu získáte na www.ibod.cz.
Rychlé bezkontaktní placení
Vaši kartu jsme vybavili novou technologií, která
zjednoduší a zrychlí placení Vašich drobných nákupů.
Platba totiž proběhne pouhým přiložením karty ke čtečce
terminálu.
– Nákupy do 500 Kč nyní zaplatíte bez nutnosti
zadávat PIN.
– Nákupy nad 500 Kč vyžadují PIN.
Pro větší ochranu proti zneužití karet můžete být
požádáni o vložení karty do terminálu a zadání PIN
i při úhradě částek do 500 Kč.
Nonstop přístup k účtu
Ti z Vás, kteří mají rádi přehled, jistě ocení nonstop
přístup ke kartovému účtu prostřednictvím internetového
bankovnictví.
Až 3 dodatkové karty pro Vaše blízké
– O
 výhody a odměny karty Odměna se můžete
podělit také se svou rodinou.
– I na těchto dodatkových kartách můžete nastavit
limit k čerpání.
3

Co je třeba udělat,
než začnete kartu používat?
Aktivace karty
Aktivace je nutná jen v případě, že Vám karta přišla
poštou. Můžete ji aktivovat nejdříve první den její
platnosti, a to:
1. telefonicky na čísle 800 207 207 – budete potřebovat:
– č íslo kartového účtu, číslo své kreditní karty
od České spořitelny nebo rodné číslo,
– heslo pro klientský servis;
2. v bankomatu České spořitelny
– potřebujete PIN.
Po aktivaci je karta okamžitě funkční a můžete ji začít
využívat.

!

1. K platbám:
v obchodech
na internetu
po telefonu
2. Na výběr hotovosti:
z bankomatu
v obchodech (tzv. Cash Back)

Tip pro Vás

Podepište si kartu
Podepište se (ne hůlkovým písmem)
do podpisového proužku na zadní straně karty,
a to perem, fixem nebo popisovačem,
které se nerozmazávají.

PIN
	
4místné číslo, které Vaši kartu chrání před
zneužitím.
	
Je určen pouze Vám, proto ho nikomu jinému
neříkejte ani si ho nepište na kartu nebo na cokoli
jiného, co nosíte spolu s kartou.
Zašleme Vám jej poštou nebo formou SMS.
	Pokud Vám přidělený PIN nevyhovuje, můžete si ho
v našem bankomatu kdykoli změnit.
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Jak se karta používá?

3. Formou čerpání peněz z karty převodem na bankovní
účet nebo výběrem peněz v pobočce v hodnotě až 49
999 Kč.

Jak karta funguje?
Využívání kreditní karty Odměna je snadné
a bezpečné. Peněžní prostředky jsou Vám okamžitě
k dispozici, nemusíte o ně nikde žádat ani si zakládat
nebo měnit bankovní účet.
1. B
 ěhem měsíce používáte kreditní kartu k nákupům,
výběrům v hotovosti.
2. Začátkem následujícího měsíce obdržíte výpis
z kartového účtu s přehledem všech nákupů
a získaných výhod.
3. Uhradíte celou vyčerpanou částku nebo jakoukoli
měsíční splátku, minimálně 3,2 %.
4. Měsíčními splátkami se výše peněžní rezervy
doplňuje. Kartu tak můžete využívat trvale
a nemusíte čekat na doplacení celé vyčerpané částky.

55

jednorázová
úhrada

dnŮ

využíváte
bezúročné
období

bez úroků

START
bezúročného
období
11. 6.

zaslání
výpisu
10. 7.

5. 8.

13. 7.
nevyužíváte
bezúročné
období

10. 8.

Vaše pravidelná
měsíční splátka

Kartu můžete splácet:
– příkazem k úhradě,
– vložením peněz u pokladny pobočky nebo
prostřednictvím vkladového bankomatu,
– 100% inkasem – v případě, že si nechcete dělat
starosti s úhradou.
Při nečekaných výdajích se Vám během roku může hodit
odložení splátek až o dva měsíce.
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Jak karta odměňuje?
Příklad měsíční úspory, kterou rodina získá
na odměnách za platbu kreditní kartou Odměna:

1 % zpět

Odměna
z programu
Partner

ibody
od
obchodníka

ibody
od
ČS

10 Kč

50 Kč

40

5

2 400 Kč

24 Kč

96 Kč

96

12

2 900 Kč

29 Kč

87 Kč

116

15

1 370 Kč

13 Kč

82 Kč

55

7

Zahradní gril

1 560 Kč

15 Kč

78 Kč

62

8

Celkem

9 230 Kč

92 Kč

393 Kč

369

46

Nákup

Cena
zboží

Krmení pro psa 1 000 Kč
Nové trackové
boty
Víkendový
pobyt
v Krkonoších
Nový kufr na
dovolenou

Celkem rodina ušetřila 485 Kč a získala 415 ibodů.
Odměna z programu Partner zahrnuje jak celoroční
slevu, tak časově omezené nabídky u partnerů
programu.

Pojištění ke kartě
Ke své kreditní kartě si můžete výhodně dokoupit:
Pojištění karty a osobních věcí
– chrání Vás v případě ztráty nebo odcizení karty
a osobních věcí.
Pojištění si sjednejte na naší infolince 800 207 207.
Pojištění vyčerpané částky
– získáte jistotu pojistné ochrany v případě nepříznivých
životních situací ve výši až 100 % vyčerpané částky.
Cestovní pojištění
– ochrání Vás a Vaše rodinné příslušníky na cestách
do zahraničí.
Dvě níže uvedená pojištění můžete uzavřít v našich
pobočkách.
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Blokace karty
Pokud zjistíte, že jste kartu ztratili nebo Vám byla
ukradena, okamžitě ji telefonicky zablokujte, abyste
zabránili jejímu zneužití:
– 800 207 207, jste-li v České republice,
– +420 956 777 901, jste-li v zahraničí.
Na obou číslech je nepřetržitá služba.
Na Vaši žádost Vám vydáme novou kartu s novým PIN.

!

Tip pro Vás

Doporučujeme Vám sjednat si pojištění karty
a osobních věcí pro Váš pocit bezpečí při nákupech
i na cestách.

Důležité kontakty
Důležitá telefonní čísla a kontakty

Číslo Vaší karty:

Bezplatná infolinka České spořitelny: 800 207 207
Servis 24 Telebanking: 956 777 956
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