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Letos v červnu budete nakupovat s úsměvem. Stačí navštívit jakoukoliv  
z 331 prodejen Albert, zaplatit v ní kartou Visa od České 
spořitelny nákup v minimální výši 500 Kč a říci si  
u pokladny o slevový poukaz. Poukaz je v hodnotě  
50 Kč a platí na jakýkoliv další nákup. Navíc 
může být kombinován s jinými dárkovými poukazy  
či slevovými akcemi.

Akce platí do 27. června 2017, nebo do vydání zásob 
poukazů v jednotlivých prodejnách. Podrobné informace 
získáte na www.visa.cz/albert.

TIPY A AKTUALITY PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY

SLEVA 50 Kč V ALBERTU
S KARTOU VISA OD ČS

INFO PLUS
ČERVEN 2017

» »»

SPOŘTE SVÝM DĚTEM A ZÍSKEJTE  
POUKÁZKU 500 Kč DO MALL.CZ

SLEVOVÉ KUPONY PRO VÁS ANEB PLATIT KARTOU ČS SE VYPLATÍ

S KARTOU VISA ZÍSKÁTE NYNÍ V PRODEJNÁCH ALBERT 
SLEVU 50 Kč NA DALŠÍ NÁKUP!

DŮLEŽITÁ POJIŠTĚNÍ  
PRO VAŠI DOVOLENOU

ZLEVNĚNÉ VSTUPENKY  
NA FESTIVAL KEFÍR

sleva 50 Kč  na další nákupv Albertu

Používáte při placení svých každodenních nákupů kartu Visa od České 
spořitelny? Pokud ano, máme pro Vás skvělou zprávu! Až do 27. června 
tohoto roku ušetříte za své nákupy ve všech prodejnách Albert v ČR.

S Doplňkovým penzijním spořením Studium+ můžete svému dítěti nebo vnoučeti 
flexibilně ukládat potřebné peníze stranou a dosáhnout zajímavého zhodnocení.  
Ve věku 18 let a při splnění určitých podmínek je možné bez nutnosti ukončit 
smlouvu vybrat třetinu vkladu. Navíc úspory připadnou pouze dítěti.

Uzavřete nové penzijní spoření pro své dítě nebo vnouče (mladší 18 let)  
s pravidelnou úložkou min. 300 Kč a my Vám navíc ke smlouvě přidáme 
dárek – poukázku v hodnotě 500 Kč do Mall.cz s roční platností. 

Smlouvu můžete uzavřít ve všech pobočkách ČS, u externích partnerů nebo 
prostřednictvím on-line aplikace. Akce platí do vyčerpání zásob dárkových 
poukazů, nejdéle však do 30. června 2017.

Spoření můžete sjednat i z domova
Pokud přemýšlíte o založení spoře-
ní a nemáte čas navštívit pobočku, 
využijte speciální internetovou 
aplikaci. Díky ní můžete uzavřít 
smlouvu o penzijním spoření  
ze svého počítače, tabletu či  
mobilu. Každý zájemce si tak může 
spoření namodelovat přesně podle 
svých finančních možností. 

Aplikaci najdete  
na www.csps.cz/online.

Máte zkušenosti s investicemi? Očekáváte 
nadstandardní zhodnocení a jste ochotni pod-
stupovat tržní rizika? Tak se informujte  
o novém akciovém fondu STOCK SMALL 
CAPS, který se zaměřuje na investice do 
společností, které naši budoucnost budou 
teprve psát. Potenciál jejich růstu není ještě 
plně zahrnutý v jejich ocenění, a tak nabízejí 
zajímavý prostor pro atraktivní nadvýnos*.

Akciový fond je optimální pro všechny, kteří 
chtějí dlouhodobě pravidelně nebo jednorázově 
investovat. Především díky pravidelné inves-
tici si můžete postupně vybudovat zajímavý 
objem peněz např. k zajištění dětí či důchodu 
nebo jen tak pro naplňování svých přání a snů. 
Minimální investice začíná již na 300 Kč.

Investování do fondu STOCK SMALL CAPS je 
jednoduché. Po podepsání příslušné smluvní 
dokumentace stačí investovanou částku pravi-
delně posílat na číslo sběrného účtu fondu. 
Podrobné informace o fondu najdete na  
www.investicnicentrum.cz. 

* Hodnota investované částky a výnos z ní mohou stoupat  
i klesat, přičemž není zaručena návratnost. Správcem fondu 
je Erste Asset Management, pobočka Česká republika.

TIP PRO TY, CO RÁDI
INVESTUJÍ

SLEVA 10 %
na vybavení na cesty

(vybrané produkty z kategorie Outdoor,
Kemping, Foto, Video, Kamery a GPS)

Sleva 10 %
na domácí spotřebiče, výrobky
pro domácnost a osobní péči

DÁREK – KLOUBNÍ VÝŽIVA

NA 1 ROK ZDARMA

sleva 15 % 
vyjma akčního a výprodejového zboží, 

platnost akce od 1. 6. do 31. 7. 2017

ve ZNAčKOvých pRODejNách eTA
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SLEVA 20%
NA NÁKUP ZBOŽÍ 
ZNAČKY HUSKY

Platnost: 1.6. - 30.6. 2017 
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LÉTO JE ČAS PRÁZDNIN, DĚTSKÝCH TÁBORŮ, 
ALE I ÚRAZŮ. PŘIPRAVTE SE VČAS!

FESTIVAL KEFÍR
SE BLÍŽÍ!
V sobotu 2. září 2017 na zámku 
Kačina u Kutné Hory zažijete 
nekončící zábavu na unikátním 
bejbypankovém festivalu pro rodiče  
a děti. Festival Kefír slaví 5 let  
a jako jeho generální partner jsme pro 
jeho účastníky nachystali novinku – 
Kefírovskou Čtvrť Snů. 

Jedná se o netradiční stanové městeč-
ko pro přespání, které v sobě skrývá 
nejeden zážitek. Nemine Vás letní kino, 
opékání buřtů, noční tajemný pochod 
a pohádka na dobrou noc. Rodiče pak 
mají speciální večerní program jen pro 
sebe – hlídání dětí je zabezpečeno :-). 
Druhý den ráno se můžete těšit na  
ranní rozcvičku s Kašpárkem následo-
vanou společnou snídaní. Do stanové-
ho města si můžete vzít vlastní stany, 
zapůjčíme Vám ale také speciální – 
chill village, kartonové stany či týpí.

Co dalšího Vás čeká? Již tradičně si 
budete moci vychutnat hudební  
i divadelní produkce, navštívit dílny  
a workshopy nebo s dětmi vyzkoušet 
originální atrakce.

Jako naši klienti můžete koupit 
zvýhodněné vstupenky s 15% 
slevou v předprodeji. Na speciální 
program „Kefír s přespáním aneb 
Kefírovská ČS“ Vám dáme slevu 
dokonce 50 %.

Festival přináší ideální zakončení 
letních prázdnin. Nenechte plány na 
léto na poslední chvíli a zajistěte si 
vstupenky už teď. 
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www.festivalkefír.cz

2. září 2017

zámek Kačina
u Kutné H

ory

datum spuštění 

předprodeje: 

22. května 2017

Kašpárkova rozcvička

týýýpííí i kartonové stany k pronájmu
nebo si přivez stan nebo obytku

Kefírovská snídaně v ceně
Nočni tajemný pochod

Pohádka na dobrou noc

Kapitán DEMO

KAŠPÁREK V ROHLÍKU
(special 10let koncert)

Bára Poláková
Vypsaná Fixa

BAZOOOKAS (NL)

Michal Malátný
& kolínský Big Band

Zlomenina nohy nebo zásah horské služby na Vaší zahraniční dovolené by Vás bez pojiš-
tění mohly přijít na tisíce korun. S kartičkou pojištěnce od své zdravotní pojišťovny nevy-
stačíte, nekryje např. náklady na předepsané léky, dopravu do zdravotnického zařízení ani 
repatriaci zpět do ČR. 

Výhody cestovního pojištění k osobnímu účtu:
– Pojištění nabízíme pro jednotlivce již za 35 Kč/měs., rodině až s 3 dětmi jen za 55 Kč/měs.
– Je cenově výhodnější než jednorázové pojištění na vymezenou dobu.
– Jednou sjednáte a jste pojištěni pro neomezený počet výjezdů do zahraničí.
– Pojištění léčebných výloh s krytím až 6 milionů Kč.
– Doba souvislého pobytu až 90 dní.
– Pojištění se navíc vztahuje i na odpovědnost za škodu, trvalé následky úrazu, poškození

či odcizení zavazadel.
– Nadstandardní nabídka letních sportů v ceně např. vysokohorská turistika, rafting

a sjíždění řek do obtížnosti 2. stupně, cykloturistika, jachting, windsurfing, parasailing.

Pro sjednání stačí zavolat na linku 800 207 207 nebo pojištění uzavřít v internetovém
bankovnictví SERVIS 24 nebo v našich pobočkách.

KVALITNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K ÚČTU 
VÁM MŮŽE ZACHRÁNIT DOVOLENOU

Začíná nejteplejší období roku, kdy společně s dětmi vyrážíme více do přírody. K létu 
patří pohyb a dětská prázdninová dobrodružství. Ty však přinášejí také zvýšené riziko 
úrazů. Proto nezapomeňte svým dětem sjednat pro tyto případy FLEXI životní pojištění. 

Důležité je si uvědomit, že když se dítě vážně zraní, je nutné jej dlouhodobě ošetřovat, 
může to být třeba i půl roku. S péčí o dítě se zároveň zvyšují i osobní výdaje, například 
na dopravu a zdravotní pomůcky. Ideálním řešením je proto dětem sjednat FLEXI životní 
pojištění JUNIOR. Výplata z pojištění Vám pak nahradí snížení příjmů za dobu, kdy  
potřebujete o dítě v klidu a s láskou pečovat. 

Ani dětem se nevyhýbají vážné nemoci. V létě například hrozí obávané nemoci způsobené 
klíštětem, které vyžadují dlouhodobé léčení. Proto je dobré mít v rámci pojištění pro dítě 
sjednané nejen denní odškodné v případě úrazu a trvalé následky úrazu, ale také  
hospitalizaci a velmi vážná onemocnění. 
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Výhody životního pojištění FLEXI JUNIOR:
– Děti pojistí za dětské sazby až do 25 let věku.
– Pojišťuje širokou škálu vážných nemocí a úrazů, invaliditu i dlouhodobou péči.
– Děti zdravotně nezkoumá a nerozděluje do rizikových skupin – v případě sportů

se cena pojištění nezvyšuje.
– Platí po celém světě.
– Zproštění od placení v případě smrti dospělého (v případě úmrtí rodiče pojišťovna za

dítě hradí pojistné v plném rozsahu až do plánovaného konce pojištění).

Podrobnější informace o pojištění FLEXI JUNIOR najdete na www.flexi.cz.

Využijte pojištění dlouhodobého ošet-
řování dítěte, které slouží jako náhrada 
ušlého příjmu a vzniklých nákladů už po 
měsíci léčby. Dítě, kterému může být až 
17 let, přitom nemusí ošetřovat pouze 
rodič nebo zákonný zástupce, ale  
kdokoliv – babička, chůva nebo sousedka.

Tip pro Vás:

Tip pro Vás:

Tip pro Vás: Pojištění doporučujeme doplnit Pojištěním osobních věcí a karet, které Vás 
jen za 49 Kč měsíčně chrání po celém světě proti ztrátě a odcizení osobních věcí a všech 
Vašich soukromých platebních karet ČS.

www.euronics.cz/infoplus

EURONICS
– Sleva bude poskytnuta po předložení kuponu v prodejnách Euronics 

(seznam na www.euronics.cz/prodejny).
– Slevu lze uplatnit také po vložení slevového kódu CS201702 

v e-shopu www.euronics.cz.
– Více o akci a výpis produktů, na které lze slevu uplatnit najdete 

na www.euronics.cz/infoplus.
– Sleva neplatí na zlevněné a akční modely a není možné ji sčítat s dalšími slevami.
– Platnost kuponu je od 1. 6. do 30. 6. 2017.

www.kasa.cz/info-plus

KASA.CZ
– 10% sleva na vybavení na cesty (vybrané produkty z kategorie Outdoor, Kemping, Foto, 

Video, Kamery a GPS) na Kasa.cz. Slevový kód KASACS171.
– Slevový kód vložte v 1. kroku objednávky do kolonky „Uplatnit slevový kód“ 

a 10% sleva se Vám automaticky odečte. Zboží vybírejte na www.kasa.cz/info-plus.
– Sleva bude uplatněna z aktuální prodejní internetové ceny. Sleva platí na vybrané 

produkty.
– Platnost kuponu je od 1. 6. do 15. 7. 2017.

www.huskycz.cz

HUSKY
– Sleva bude poskytnuta po předložení kuponu v prodejnách HUSKY OUTDOOR SHOP

(seznam na www.huskycz.cz/prodejny).
– Slevu lze také uplatnit zadáním slevového kódu INCS1720 v nákupním košíku 

v e-shopu HUSKY (www.huskycz.cz).
– Sleva se nevztahuje na nákup akčního a výprodejového sortimentu.
– Platnost kuponu je od 1. 6. do 30. 6. 2017.

www.kasa.cz/info-plus

ETA
– Sleva bude poskytnuta po předložení kuponu ve značkových prodejnách ETA (seznam 

na www.eta.cz/prodejni-sit).
– Slevu lze také uplatnit zadáním slevového kódu ETACS2017Q2 v nákupním košíku 

v e-shopu ETA na www.eshop.eta.cz.
– Sleva se nevztahuje na akční a zlevněné zboží.
– Platnost kuponu je od 1. 6. do 31. 7. 2017. 


