
Sleva 10 %
na domácí spotřebiče a výrobky péče o tělo

Sleva 5 %
na IT a televizory

Platnost od 1. 7. do 31. 8. 2015

Vybavujete si televizní spot, který 
ukazuje, jakými změnami prošla Česká 
spořitelna během svých téměř dvou set 
let? Váš velký zájem o detaily historic-
kých proměn naší země i České spoři- 
telny nás inspiroval k vytvoření putovní 
výstavy obrazů. Tuto zajímavou expozici 
si můžete přijít vychutnat do 89 pobo- 
ček, po kterých bude výstava putovat 
od června do listopadu. Ve vybraných 
pobočkách si navíc budete moci 
otestovat své znalosti historie České 
spořitelny  a  českého národa a za od- 
měnu získat  pamětní minci České 
spořitelny. Více na www.csas.cz/onas.

Zažijte atmosfé-
ru naší historie
v pobočkách 
České spořitelny

Děkujeme Vám všem, kteří jste kam- 
paň podpořili a platili kartou! I díky 
Vašim platbám posíláme Palatě 
1 017 655 Kč, které poslouží k nákupu 
speciálních polohovacích lůžek. Naše 
společensky odpovědná marketingová 
kampaň navázala na loňský úspěch 
a v součtu vynesla Domovu Palata již 
2 097 216 Kč. Česká spořitelna a její 
nadace podporují Palatu od založení, 
tedy více než 120 let.

I Vaše karta
pomohla

TIPY A AKTUALITY PRO KLIENTY FINANČNÍ SKUPINY ČESKÉ SPOŘITELNY ČERVEN 2015

» Svobodná hypotéka 
 Nabízí Vám volnost v nastavení 
 i ve splácení.

» Lepší SERVIS 24 pro Váš iPhone 
 SERVIS 24 Mobilní banka s novými 
 funkcemi.

» Nezapomeňte se pojistit!
 Uzavřete si k osobnímu účtu celoroční 
 cestovní pojištění.

Nezapomeňte si na dovolenou zabalit kartu 

Kartu používejte jednoduše stejným způso- 
bem jako doma. Je to mnohem pohodlnější, 

Na dovolenou se každý pečlivě chystá. Balíte spoustu věcí, bez kterých se neobejdete, od 
oblečení až po časopisy a knihy, na které není běžně čas? Nezapomeňte si přibalit i svou 
platební kartu!

protože si nemusíte směňovat cizí měnu.  
Při platbě kartou v zahraničí je daná měna 
přepočítávána devizovým kurzem. Své pení- 
ze máte stále při ruce, a přitom u sebe 
nemusíte nosit větší hotovost. Pokud ztratí- 
te hotovost, pravděpodobně své peníze už 
nenajdete, ale kartu lze v  případě ztráty 
zdarma zablokovat, takže Vaše peníze jsou 
stále v  bezpečí. Pamatujte, že máte mož- 
nost levných výběrů hotovosti z bankomatů 
Erste Group. Navštívíte-li Slovensko, Chor- 
vatsko, Rakousko, Maďarsko, Srbsko, 
Rumunsko, Černou Horu, Makedonii, Bosnu 
a Hercegovinu nebo Moldavsko, máte zde 
možnost vybrat jen za 5 Kč. Vyhledávač 
bankomatů naleznete na www.csas.cz. 
Další podrobnosti a rady pro použití karty 
naleznete na www.jakplatitkartou.cz.

Pružnost Svobodné hypotéky Vás
mile překvapí 

Svobodná hypotéka Vám nabízí volnost v na- 
stavení i ve splácení. Díky službě Variabilita 
splátek se můžete jednoduše přestěhovat 
do většího bydlení. Naši hypotéku totiž 
můžete začít splácet až po 3 měsících. 
Začnete platit až po přestěhování do 
vlastního, a nemusíte tak platit nájem a 
hypotéku současně. Později si pak můžete 
podle své aktuální situace zvýšit nebo snížit 
výši splátek až o 30 %. V případě vyššího 
příjmu tak můžete hypotéku rychleji dopla- 
tit, nebo naopak snížit své splátky například 
po dobu mateřské dovolené. Dopřát si 
můžete i prázdniny ve splácení a na 3 mě- 
síce jej přerušit. Ušetřené peníze můžete 

Přáli jste si vždy bydlet ve vlastním, ale mysleli jste si, že je koupě nemovitosti nad Vaše 
finanční možnosti? Díky flexibilitě Svobodné hypotéky České spořitelny i historicky nejniž-
ším úrokovým sazbám se Váš sen o bydlení může proměnit ve skutečnost.

použít třeba na dovolenou v zahraničí nebo 
pořízení nového vybavení domácnosti. Více 
na hypotecnicentrum.cz.

Platit kartou České spořitelny se vyplatí

Sleva 10 %
na vstupenky na koncert skupiny 
Frankie Goes to Hollywood a na festivaly
České hrady a Moravské hrady

Platnost od 1. 7. do 20. 8. 2015

Bioderma Photoderm
2 + 1 ZDARMA

Platnost od 1. do 31. 7. 2015 Platnost do 31. 12. 2014

Sleva 20 % 
na nádobí TESCOMA

Platnost od 1. do 31. 7. 2015

Sleva 30 %
na kompletní brýlovou
zakázku

Platnost od 1. do 31. 7. 2015

Platnost od 1. do 31. 7. 2015

Sleva 20 % na vše
+ poukaz na 20% slevu
na další nákup



Pro uživatele mobilních telefonů s ope- 
račním systémem iOS 7 nebo vyšším 
jsme připravili nový design aplikace 
SERVIS 24 Mobilní banka, optimalizo-
vali ji pro tablety a přidali funkce dle 
Vašich přání.

Od 11. června mohou klienti v SERVIS 24 
Mobilní bance využívat také řadu 
nových funkčností týkajících se obsluhy 
platebních karet – mohou si přes ni 
nově zablokovat a odblokovat kartu 
nebo si objednat náhradní kartu (za tu 
zablokovanou). Právě možnost zabloko-
vat si platební kartu klienti nejvíce 
poptávali.

U mobilních zařízení s operačním systé-
mem Android mohou klienti tyto funkč-
nosti využívat už od začátku března. 

Mobilní banka se v soutěži Mobilní 
aplikace roku 2015 stala nejlépe hod- 
nocenou bankovní mobilní aplikací. Její 
kvalitu potvrdila nejen odborná porota, 
ale také veřejnost, tedy přímo její uži- 
vatelé. 

Aplikaci je možné si stáhnout na strán- 
kách www.csas.cz/aplikace.

SERVIS 24
Mobilní banka
v novém kabátě!

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.
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Uzavřete si k osobnímu účtu celoroční cestovní pojištění a do budoucna již nebudete 
muset řešit jeho sjednání na poslední chvíli.

Léto je tady, 
nezapomeňte na cestovní pojištění

Co pojištěním získáte?
– pojištění léčebných výloh s krytím 
 až 6 milionů Kč,
– úrazové pojištění s limitem pojistného
 plnění až 400 000 Kč,
– pojištění odpovědnosti s limitem
 pojistného plnění až 2 000 000 Kč, 
– pojištění zpoždění letu a zpoždění
 zavazadel,
– asistenční služby, které Vám pomohou
 najít vhodné lékařské zařízení či Vám
 mohou po telefonu tlumočit,
– celosvětovou platnost až 90 dní.

Všechny varianty kryjí typické letní sporty, 
jako např. plavání, šnorchlování, kopanou, 
volejbal, tenis, vodní lyžování, cyklistiku, 
jachting, sur�ng, parasailing, golf a vysoko- 
horskou turistiku do 5 000 m n. m.  Varianty 
B a B+ navíc obsahují rafting s instruktorem 
a rekreační sjíždění řek.

Cena Cestovního pojištění k Osobnímu účtu 
ČS je od 35 Kč za měsíc. Pro sjednání stačí 
zavolat na linku 800 207 207 nebo si po- 
jištění uzavřete jednoduše v internetovém 
bankovnictví.

Hlavní výhodou nové služby Elektronické 
vystavování dokumentů je rychlost a jistota 
bezpečného doručení. Dokumenty budou 
bezprostředně po vyhotovení uloženy do 
zabezpečeného prostředí. Na uložení 

Výpisy od Buřinky nově ve službě SERVIS 24
Klienti internetového bankovnictví SERVIS 24 budou mít nově možnost nechat si zasílat elektronické výpisy i jiné dokumenty od Stavební 
spořitelny České spořitelny pomocí služby E-faktura.

dokumentu Vás bezplatně upozorníme 
avízem či e-mailem. Ze svého internetového 
bankovnictví si je můžete vytisknout či 
uložit. Navíc díky zasílání elektronickou 
cestou ušetříte. Službu je možné kdykoliv 

zrušit a obnovit zasílání v listinné podobě. 
Více informací se dozvíte na  internetových 
stránkách www.burinka.cz/edokumenty.

Pro naše klienty jsme připravili slevu ve výši 
30 % na startovné a kávu zdarma v Modré 
zóně České spořitelny!

Kolo pro život
V průběhu čtrnácti let se z Kola pro život stal největší seriál horských kol na světě, kterého 
se ročně účastní více než 20 000 aktivních cyklistů.

Česká spořitelna, generální partner seriálu 
Kolo pro život, připravila pro své klienty 
slevu na startovné při včasné on-line regi- 
straci a přihlášení do vybraného závodu na 
www.kolopro.cz.

V každém závodě získá slevu prvních 150 
klientů, kteří k úhradě startovného využijí 
službu internetového bankovnictví České 
spořitelny Platba 24. Více informací najdete 
na www.kolopro.cz.

Platit kartou České spořitelny se vyplatí

TICKETSTREAM
Sleva platí na vybrané akce, které naleznete 
na stránkách www.ticketstream.cz/csas. Slevu uplatníte 
zadáním kódu CS010715 v e-shopu.

Pro využití této nabídky je nutné zaplatit kartou
České spořitelny.

EURONICS 
Sleva bude poskytnuta po předložení kuponu v prodejně 
Euronics nebo po vložení slevového kódu SLEVA10 
v e-shopu na adrese www.euronics.cz. 

Slevy se nesčítají a není možné je kombinovat s jinými 
slevovými akcemi.

Pro využití této nabídky je nutné zaplatit 
kartou České spořitelny.

FOKUS OPTIK
Sleva platí pro kompletní brýlovou zakázku – dioptrická 
obruba + dioptrická skla. Sleva platí ve všech prodejnách 
FOKUS optik kromě Outletů FAOC Štěrboholy a Hl. nádraží. 
Další slevy a akce se nesčítají. 

Pro využití této nabídky je nutné zaplatit 
kartou České spořitelny. 

www.fokusoptik.cz

LÉKÁRNA.CZ
Nabídka platí pro výrobky Bioderma Photoderm, 
které dokonale ochrání Vaši pokožku před sluncem. 
Už se nemusíte bát spálení.

– Bioderma Photoderm 2 + 1 ZDARMA 
– Nyní včetně dopravy zdarma Českou poštou 
– Slevový kód LETO1521

Pro využití této nabídky je nutné
zaplatit kartou České spořitelny.

TEMPLESTORE
Sleva 20 % na vše + poukaz na 20% slevu ze zlevněné 
ceny na další nákup. Platí na kamenných prodejnách 
i na www.templestore.cz.    

Pro využití této nabídky je nutné zaplatit kartou
České spořitelny.

TESCOMA
Sleva platí na nezlevněné zboží a nelze kombinovat 
s jinými akcemi a slevami. Jak slevu uplatnit?
a) V e-shopu Tescoma na adrese www.eshop.tescoma.cz, 
 kde vložíte slevový kód CSCERVENEC15.
b) Osobně v Prodejních centrech Tescoma po předložení 
 tohoto kuponu (seznam prodejen najdete na 
 www.tescoma.cz v sekci „prodejny“).

Pro využití této nabídky je nutné 
zaplatit kartou České spořitelny.


