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Podporované aplikace
George
Nová tvář digitálního světa, která umí víc než jen běžné internetové bankovnictví. Nejlepší nástroj pro
inteligentní správu vašich financí. Více na www.csas.cz/george

George v mobilu
Mobilní aplikace, díky které budete mít svého George vždy po ruce. Bližší informace o tom, co aplikace umí a
kde ji získat, najdete na
https://www.csas.cz/cs/internetove-bankovnictvi/george

Ověření hlasem a George klíč
Tato služba a aplikace Vám umožňuje obsluhovat účty pomocí telefonu a je poskytována v rámci služeb
Klientského centra České spořitelny.
https://www.csas.cz/cs/mobilni-aplikace/george-klic

Investiční centrum
Prostřednictvím aplikace Investiční centrum získáte bezplatný přístup k informacím ze světa investování.
Aplikaci mohou využívat zatím pouze majitelé iPhonů. Aplikace nabízí nejaktuálnější údaje z trhů (akcie, indexy,
úrokové sazby, kurzy apod.), informace o produktech z nabídky České spořitelny nebo nejnovější analýzy a
prognózy z celé Erste Group.
https://cz.products.erstegroup.com/Retail/

Moje zdravé finance (webová aplikace)
Webová aplikace, která Vám zobrazí výdaje podle kategorií a umožní vám tak lépe řídit svůj rozpočet.
Aplikaci máte dostupnou v případě, že máte sjednanou službu Moje zdravé finance.
www.csas.cz/george

Friends24
Jednoduchá mobilní aplikace pro drobné platby, kdy odesílatel zasílá zprávu s odkazem na vyzvednutí peněz
příjemci buď SMSkou, e-mailem nebo přes Facebook Messenger či jinou komunikační aplikaci.
https://www.csas.cz/cs/mobilni-aplikace/friends-24

Platba 24
PLATBA 24 je platební metoda určená pro úhrady za zboží nebo služby v prostředí internetového obchodu.
PLATBA 24 je automaticky k dispozici pro všechny nakupující uživatele internetového bankovnictví SERVIS 24.
https://www.csas.cz/cs/internetove-bankovnictvi/platba-24

Správa IDentity
Webová aplikace, přes kterou si mohou klienti pohodlně spravovat svoji Bankovní IDentitu, a bezpečnostní
metody, které si na jejím základě aktivovali.
https://bezpecnost.csas.cz/login/?client_id=ssp
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Moje Buřinka
Webová aplikace, ve které je možné si zobrazit informace o produktu úvěr od Buřinky a o stavebním spoření.
www.csas.cz/george

Můj příjem
Bezpečný, důvěryhodný a rychlý způsob, jak prokážete svůj příjem ze zaměstnání bez nutnosti dokládat potvrzení
o příjmech nebo bankovní výpisy.
https://www.csas.cz/cs/internetove-bankovnictvi/muj-prijem

Platba z účtu
Bezpečný a důvěryhodný způsob, jak zaplatit on-line bez nutnosti opisovat údaje z platební karty.
https://www.csas.cz/cs/internetove-bankovnictvi/platba-z-uctu

Aplikace Identita občana
Identita občana je služba provozovaná Správou základních registrů, tj správním úřadem České republiky,
přes kterou se klient přihlásí k online poskytovatelům státních služeb.
https://info.identitaobcana.cz/sep/

Aplikace třetích stran využívající službu BankID
Jedná se o službu poskytovanou společností Bankovní identita, a.s. přes kterou se klient přihlásí k online
poskytovatelům služeb (např. pojišťovny, eshopy atd.).
https://www.csas.cz/cs/o-nas/bezpecnost-ochrana-dat/bankovni-identita#identita-urady

we.trade
we.trade je mezinárodní platforma Evropských bank, na které mohou klienti České spořitelny a.s. elektronicky
uzavírat obchody s klienty připojených evropských bank. Typicky se jedná o mezinárodní obchodní kontrakty,
ve kterých je i prostřednictvím platformy we.trade možné sjednat produkty zajištění či financování obchodů.
https://we-trade.com/

Ostatní aplikace třetích stran
Aplikace, které získaly licenci České národní banky (případně regulačních orgánů EU) pro přístup k osobním
bankovním údajům, a které si klienti mohou bezpečně propojit se svým bankovním účtem, respektive
internetovým bankovnictvím. Zároveň jsou zde uvedeny i aplikace smluvních partnerů České spořitelny se
stejným účelem. Jsou zde také vyjmenovány aplikace našich partnerů, díky kterým naši klienti mohou
využívat služeb online ověření identity.
https://www.csas.cz/cs/otevrene-bankovnictvi/aplikace

