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Česká spo řitelna poskytuje zvýhodn ěné podmínky klient ům, kte ří utrp ěli 

škody vinou záplav  
 

Česká spo řitelna od dnešního dne poskytuje obyvatel ům Liberecka a Ústecka, kte ří utrp ěli vinou záplav 

škody na majetku, zvýhodn ění u vybraných produkt ů a služeb. Cílem je pomoci p ři zmír ňování škod 

způsobených povodn ěmi. Zvýhodn ění se týká jak klient ů z řad obyvatelstva, tak i firem a klient ů z oblasti 

veřejného i neziskového sektoru.  Poškození klienti musí doložit potvrzením z m ěstského/obecního ú řadu, že 

byli postiženi povodn ěmi. 

 

Pro občany  

⇒ předčasný výb ěr z vkladní knížky nebo vkladového ú čtu 

Klientům, kteří byli postiženi povodněmi, Česká spořitelna zajistí přístup k jejich prostředkům uloženým na vkladních 

knížkách a vkladových účtech bez poplatků za předčasný výběr. Klienti musí být majiteli vkladní knížky nebo 

vkladového účtu. 

 

⇒ hypotéky 

Česká spořitelna poskytuje šestiměsíční odklad splátek (úroků i jistiny) hypoték klientům, kteří předloží potvrzení od 

pojišťovny o pojistné události (povodeň), odpustí také poplatek za dodatek ke smlouvě pro výše uvedenou změnu. 

Banka zajistí přímou výplatu pojistného do výše 100 tis. resp. až 300 tis Kč. 

 

⇒ úvěry 

U hotovostních a spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby umožní Česká spořitelna klientům získat úvěr za nejnižší 

sazbu Prime Rate (hotovostní úvěr 8 %, spotřebitelský úvěr 6,25 %) a odklad splátek o 6 měsíců.   

 

⇒ příspěvek z Bonus programu 

Každý klient, který je zapojen do Bonus Programu, může přispět do konce října 2010 svými věrnostními body na 

obnovu postižených oblastí na severu Čech. Česká spořitelna poté přispěje ze svých prostředků finanční částkou 

odpovídající hodnotě sesbíraných bodů. Prostředky budou následně rovnoměrně rozděleny a předány Krajskému 

úřadu Libereckého a Ústeckého kraje, které jejich použití dále nasměrují tam, kde jich bude nejvíce potřeba (na 

obnovu školských zařízení, nemocnic, veřejných komunikací apod.). Přispívat prostřednictvím Bonus Programu bude 

možné od konce tohoto týdne. 
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Pro firmy, veřejný a neziskový sektor  

Česká spořitelna posoudí situaci každého postiženého klienta individuálně a je připravena jednat o optimálním řešení, 

například odkladu splátek na období 6 měsíců. U subjektů, které nejsou našimi klienty, zajistí zrychlené posouzení 

žádostí o financování. 

 

Zvýhodněné obchodní podmínky pro klienty platí od 9. srpna 2010 do 31. října 2010. Nabídka platí pro všechny 

klienty České spořitelny i jiných bank, kteří utrpěli vinou povodní škody na majetku. Více informací rádi poskytneme 

ve všech pobočkách České spořitelny a na telefonním čísle 800 207 207. 

 
 
 
 

 

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny: 
 
 
Kristýna Havligerová      
Tisková mluvčí ČS   
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz                                                         

 
 
 
 
 
 

Česká spořitelna v číslech: 
Přes 1,2 milionu klientů využívá přímé bankovnictví České spořitelny; 1. banka v ČR v objemu aktiv (926,7 mld. Kč, při výši zisku 13,0 mld. Kč)  3 hlavní kanály 
přímého bankovnictví – SERVIS 24 (Telefon, Internet a GSM); 4 hlavní skupiny klientů -  drobní klienti, malé a střední firmy, města a obce; a velké korporace; 
přes 5 milionu klientů - největší počet klientů v ČR;  klienti mají 6 možností, jak obsluhovat svůj účet: osobně v pobočce, prostřednictvím sběrného boxu, přes 
telefon, internet, bankomat, mobilní telefon; kterémukoli z klientů je k dispozici 21 poboček v ČR otevřených 7 dní v týdnu (celkem má ČS  664 poboček), 
protože klienti ČS nejsou vázáni k jediné pobočce; 11 dceřiných společností pokrývajících komplexně finanční potřeby klientů; 15 komerčních center pro 
klientelu malých a středních firem; 52 bankomatů v ČR pro nevidomé; více než 180 let tradice; 1 264 bankomatů; 10 742 profesionálních zaměstnanců. Údaje 
k 30. červnu 2010. Finanční ukazatele jsou konsolidované, vypočtené podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví. 
 
 
Česká spořitelna – Zodpovědný partner společnosti 
Česká spořitelna udržuje a rozvíjí mecenášskou tradici, která stála u samého zrodu spořitelnictví před 180 lety. Podporuje charitativní neziskové společnosti a 
organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné organizace, nadace a nadační fondy. V roce 2002 se stala zřizovatelem Nadace České spořitelny, jejímž 
účelem je podpora projektů v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, veřejných a sociálních záležitostí, zdravotní péče, charity, komunálních aktivit, sportu a ekologie. 
Z prostředků nadace jsou finančními dary podporovány neziskové charitativní společnosti a sdružení, jako např. Charita Česká republika, Život 90, Sananim, 
Nadační fond Livie a Václava Klausových, Nadace VIA nebo Nadace Partnerství. Od roku 2005 zapojuje Česká spořitelna do charitativních aktivit svoje 
klienty v rámci věrnostního Bonus Programu, jehož prostřednictvím mohou klienti své body za platby kartou věnovat  na vybrané charitativní projekty. Od roku 
2007 umožňuje Česká spořitelna všem svým zaměstnancům věnovat dva pracovní dny v roce na charitativní a obecně prospěšné účely. Svou společenskou 
zodpovědnost na finančním trhu prezentuje Česká spořitelna iniciativou politiky zodpovědného úvěrování. V lednu 2008 stála u zrodu Poradny při finanční tísni, 
nezávislé organizace, první svého druhu v ČR.  
  
 
Erste Group 
Erste Group je s více než 50.000 zaměstnanci jedním z předních poskytovatelů finančních služeb v zemích střední a východní Evropy, poskytuje finanční 
služby 17,5 milionům klientů v 3 200 pobočkách v 8 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku, 
Ukrajině). K 30. červnu 2010 dosáhla bilanční suma skupiny Erste Group 209,1 mld. EUR, čistý zisk po menšinových podílech činil 471,9 mil. EUR a návratnost 
kapitálu (ROE) 7,2 %. 
 


