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Online a bezpapírově: spoření u ČS penzijní společnosti lze nyní sjednat i 
přes internet 
 

Česká spořitelna – penzijní společnost nyní klientům sjedná smlouvu k doplňkovému penzijnímu spoření 
i po internetu. Umožní to nová aplikace, díky které mohou klienti své smlouvy uzavírat nejen na počítači, 
ale i z mobilního telefonu nebo tabletu. Online mohou spoření sjednat i rodiče pro své děti. Při uzavření 
doplňkového penzijního spoření pro děti navíc nyní klienti získají poukázku na libovolný nákup v e-
shopu Mall.cz v hodnotě 500 Kč.  
 
Klienti si mohou sjednat penzijní spoření jednoduše online, tedy nejen šetrně k přírodě, protože nemusí 
tisknout žádné dokumenty, ale především pohodlně a rychle," vysvětluje Martin Kopejtko, místopředseda 
představenstva ČS penzijní společnosti, a dodává: "Smlouva se pak stává platnou od momentu 
zaplacení prvního příspěvku účastníka a obejde se bez vyměňování jakýchkoliv písemností mezi námi a 
klientem." 
  

Jako jediná penzijní společnost na českém trhu dává ČS penzijní společnost klientům možnost vybrat si způsob 

sjednání doplňkového penzijního spoření. Vedle sjednání online mají klienti možnost si návrh smlouvy i klasicky 

vytisknout, podepsat a zaslat do penzijní společnosti. Při online sjednávání doplňkového penzijního spoření 

budou klientům zachovány všechny výhody, jako je například unikátní služba Garance. Ta zajistí klientům při 

splnění podmínek dorovnání rozdílu na penzijním účtu, pokud  je v době řádné výplaty  prostředků hodnota 

majetku klienta na penzijním účtu nižší, než kolik na svůj penzijní účet celkem vložil on i jeho zaměstnavatel.   

 

Nová aplikace je k dispozici na webových stránkách www.ceskapenzijni.cz/online. Klienti zde naleznou také 

podrobného průvodce, který je vyplňováním smlouvy provede, a zároveň odpovědi na nejčastější otázky.  

 
Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny: 
 
 
Kristýna Havligerová    Veronika Exnerová     
Tisková mluvčí ČS                                                                  Tiskové centrum ČS    
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz                                                         
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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 • 1 879 zaměstnanců se v roce 2012 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. Věnovali jsme tak 14 440 hodin práce našich zaměstnanců • 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 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 %. 
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