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Česká spo řitelna vychází vst říc klient ům 
postiženým povodn ěmi  
 
 
Vážení klienti, 
 
Česká spo řitelna 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 
zmírňování škod zp ůsobených povodn ěmi. Zvýhodn ění se týká jak klient ů z řad 
obyvatelstva, tak i firem a klient ů z oblasti ve řejného i neziskového sektoru.  Poškození 
klienti musí doložit potvrzením z m ěstského/obecního ú řadu, že byli postiženi povodn ěmi. 
 
Pro ob čany  
 
⇒ 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 (32.) týdne. 
 
Zvýhodn ěné obchodní podmínky pro klienty platí od 9. srpna 2010 do 31. října 2010. 


