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Tisková informace                                 Praha, 21. dubna 2015 
 

Podnikatelé si mohou nov ě pořídit investi ční úvěr od České spo řitelny se 

sazbou už od 1,89 % ro čně 
 

I neúnavní ob čas pot řebují nový impuls . To je motto nové kampan ě České spo řitelny zam ěřené na 

podnikatele, kterým bude banka až do 30. června 2015 nabízet investi ční úvěr se sazbou od 1,89 % ro čně. 

Právě ten může být takovým impulsem a zárove ň ideální p říležitostí, jak posunout podnikání o krok dál. 

Podnikatelský úv ěr České spo řitelny byl navíc n ěkolikrát ocen ěn Zlatou korunou jako nejlepší podnikatelský 

úvěr roku. 

 

Investiční úvěr dokáže zajistit odpovídající částku pro rozvoj podnikání klienta a jeho konkrétní plány. Nabízí široké 

možnosti financování: technologie, stroje a zařízení, nemovitosti – nákup či modernizace, cenné papíry, zemědělská 

technika, odkup vlastnických podílů atd. 

 

Jaké jsou jeho další výhody? 

 

• Individuální nastavení parametrů podle finančních potřeb a možností klienta 

• Individuálně nastavitelný splátkový kalendář (měsíční, čtvrtletní, nepravidelný) 

• Možnost nastavení konstrukce sazby: fixovaná, pevná, floatová (odvozená od PRIBOR) 

• Čerpání peněz jednorázově nebo postupně 

• Výše úvěru od 500 000 Kč 

• Odklad splátek až o 5 měsíců 

• Volitelná doba splatnosti úvěru od 1 do 8 let 

• Možnost využití záruky ČMZRB 

 

Investiční úvěr mohu navíc podnikatelé využít i pro pokrytí dřívějších úvěrů a půjček, tzn. přefinancování úvěrů z 

jiných bank, a mohou ho také kombinovat s dalšími úvěry. 

 

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny: 
 
 
Kristýna Havligerová  Klára Pa česová   
Tisková mluvčí ČS Tiskové centrum ČS 
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz                                                         
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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. 
 
Erste Corporate Banking – mimořádně silný partner v oblasti korporátního, investičního bankovnictví a finančních trhů 
Největší poskytovatel úvěrů firmám z pohledu celkové výše úvěrů • Přední aranžér syndikovaných, klubových, akvizičních a projektových řešení financování • 
Leader ve sjednávání domácích i zahraničních emisí dluhopisů pro lokální i mezinárodní klienty • Jeden z hlavních poradců v oblasti fúzí a akvizic • Největší 
obchodník na kapitálových trzích v České republice měřeno počtem vydaných akcií (IPO i SPO) i jejich objemem • Jeden z nejvýznamnějších partnerů 
Evropské investiční banky ve střední Evropě • Přední konzultant v oblasti M&A pro místní i regionální klienty z podnikatelského i veřejného sektoru • Největší 
obchodník s EUR/CZK a přední poskytovatel služeb Treasury pro podnikové klienty i klienty z veřejného sektoru • Největší správce aktiv pro firemní a 
institucionální klienty • Další zajímavé informace o korporátním bankovnictví České spořitelny zde. 
 
Profil Erste Group 
Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU • Zhruba 45 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,2 milionům klientů 
v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku) • Ke konci roku 2014 dosáhla 
bilanční suma skupiny Erste Group EUR 196,3 mld. a poměr nákladů k výnosům 55,1 %. 
 
 
 


