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Tisková zpráva                                Praha, 26. února 2015 
 

Česká spo řitelna spustila novou mobilní aplikaci M ŮJ STAV – zobrazí 

informace o produktech rychle, bezpe čně a pohodln ě 
 

 Aplikace M ŮJ STAV dopl ňuje ryze transak ční aplikaci SERVIS 24 Mobilní banka. Pasivn ě zobrazuje 

zůstatky všech spo řitelních produkt ů rychle, jednoduše a bezpe čně.  

 Aplikace M ŮJ STAV je ur čena pro opera ční systémy Android 4.0 a iOS 7, podmínkou je mít 

aktivovanou službu SERVIS 24 Internetbanking. 

 Česká spo řitelna nov ě doplnila své internetové bankovnictví SERVIS 24 o možnost zobrazit si PIN 

k platební kart ě a zaslat si PIN k nové či náhradní kart ě. 

 

Od dnešního dne si mohou klienti České spo řitelny stáhnout a využívat novou mobilní aplikaci M ŮJ STAV. 

Díky ní budou mít všechny své ú čty neustále pod kontrolou. Aplikace M ŮJ STAV umož ňuje pasivní zobrazení 

zůstatk ů všech spo řitelních produkt ů rychle, jednoduše a bezpe čně a dopl ňuje ryze transak ční aplikaci 

SERVIS 24 Mobilní banka. Aplikace M ŮJ STAV je ur čena pro opera ční systémy Android 4.0 a iOS 7, 

podmínkou je mít aktivovanou službu SERVIS 24 Inter netbanking.  

 

Aplikace slouží pouze k nahlížení na účet i další produkty, jež klient využívá: kartové účty, půjčky, hypotéky, stavební 

spoření, penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, životní pojištění, investiční účty, majetkové účty. S aplikací 

lze pracovat jako s běžnou aplikací mobilního bankovnictví, s tím rozdílem, že nelze provádět žádné transakce. 

Možné je nahlížet do historie transakcí účtů, jednotlivé transakce filtrovat a zobrazit i jejich detaily. Snahou Spořitelny 

bylo, aby vše bylo maximálně přehledné a intuitivní. V náhledu je číslo účtu protistrany, poznámky pro příjemce, 

variabilní aj. symboly, které lze sdílet pomocí SMS, emailu a messaging aplikací. Zůstatek účtů si lze vytáhnout na 

plochu, a vyhnout se tak nutnosti spouštění aplikace.  

 

Způsob přihlášení a úroveň zabezpečení si klient zvolí sám. Přihlásit se do aplikace klient může prostřednictvím PINu, 

gesta, otiskem prstu a nebo ji nechat bez hesla. Nechybí ani samozřejmost jako jsou užitečné kontakty banky, 

důležitá telefonní čísla a emailové adresy. 
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Česká spořitelna zavedla nově i do svého internetového bankovnictví SERVIS 24 možnost zobraz ení PINu 

k platební kart ě a možnost elektronického zaslání PINu k nové či náhradní kart ě. Zobrazení PINu v internetovém 

bankovnictví SERVIS 24 je možné pouze pro oprávněného držitele karty, a to pomocí ověření autorizační SMS 

zprávou nebo klientským certifikátem. PIN není možné v internetovém bankovnictví měnit a jeho zobrazení je 

z bezpečnostních důvodů časově omezeno pro případ, že by klient odešel od počítače a mohl by se k němu dostat 

někdo jiný. Zobrazení i zaslání PINu přes internetové bankovnictví je zdarma. 

 

Link na stažení applikace ČS MŮJ STAV: 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.csas.app.mujstav 

Apple: https://itunes.apple.com/us/app/muj-stav/id961068799?l=cs&ls=1&mt=8 

 

 

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



  

 
                  Materiál pro veřejnost 

 
Tiskové centrum České spo řitelny  

Olbrachtova 1929/62, Praha 4 
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz  

 

Profil České spořitelny 
Česká spořitelna je největší bankou v České republice  • Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje 
také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů • Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní 
a korporátní klienty • Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice • Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na 
českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití  • Další zajímavé informace o České spořitelně zde. 
 
Česká spořitelna – Zodpovědný partner společnosti 
5 000 000 000 Kč jsme investovali do projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a do energeticky úsporných projektů • 1 450 000 000 Kč jsme vložili do 
Nadace Depositum Bonum na podporu vzdělávání v České republice • 80 000 000 Kč jsme spolu s Nadací České spořitelny v roce 2012 věnovali na obecně 
prospěšné projekty • 2 000 000 Kč jsme v roce 2013 rozdělili celkem 34 charitativním projektům na základě výsledků hlasování v našich dvou grantových 
programech pro zaměstnance a klienty • 8 000 seniorů navštívilo vzdělávací kurzy „Senioři komunikují" v 634 českých městech a obcích • 1 887 dobrovolníků 
se v roce 2013 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. Věnovali jsme více než 16 000 hodin práce dobrovolníků • 376 našich poboček má bezbariérový přístup 
a přes 250 našich bankomatů je uzpůsobeno pro obsluhu nevidomými klienty • 2 pracovní dny může každý zaměstnanec využít na obecně prospěšnou činnost 
díky spořitelním Dnům pro charitu • Další zajímavé informace o společenské odpovědnosti České spořitelny zde. 
 
Profil Erste Group 
Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU • Zhruba 46 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,4 milionům klientů 
v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku) • Ke konci 1. čtvrtletí 2014 
dosáhla bilanční suma skupiny Erste Group EUR 203,9 mld., čistý zisk činil EUR 103,3 mil. a poměr nákladů k výnosům 57,0 %. 
 
 


