Tisková zpráva

Praha, 23. ledna 2017

Česká spořitelna ukončuje spolupráci se společností Fincentrum a podává na
ni žalobu
Česká spořitelna se rozhodla ukončit partnerství se společností Fincentrum, která byla jejím smluvním
partnerem pro distribuci finančních služeb. Banka dospěla k tomuto rozhodnutí na základě opakovaného
jednání této společnosti, které bylo v neprospěch České spořitelny nebo ji přímo poškozovalo.

Česká spořitelna chápe podstatu partnerství jako spolupráci ve prospěch všech zúčastněných stran a vzájemné
respektování obchodních zájmů spolupracujících partnerů, a to společnost Fincentrum opakovaně porušila.

Česká spořitelna chce současně informovat své klienty, kteří se rozhodli sjednat si její finanční služby prostřednictvím
společnosti Fincentrum a ještě tento obchod nedokončili, že mohou využít poradenství a služby přímo v pobočkách
České spořitelny.
Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Kristýna Havligerová
Tisková mluvčí ČS
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz
Profil České spořitelny
Na českém trhu jsme bankou s nejdelší tradicí. Naše kořeny sahají až do roku 1825. Jsme moderní bankou orientovanou na
drobné klienty, malé a střední firmy, města a obce. Máme nezastupitelnou roli ve financování velkých korporací a v poskytování
služeb v oblasti finančních trhů. Od roku 2000 se můžeme opřít o silné zázemí středoevropské Erste Group. Naším společným
cílem je nabídnout klientům takové služby, jaké potřebují bez ohledu na čas a místo. Naše postavení nám dovoluje udávat trend
v zavádění moderních bankovních služeb i v technologických inovacích.

•
•

Počet našich klientů dosahuje téměř 5 milionů. Jsme tak největší bankou v České republice.

•

Usilujeme o bezbariérovost našich služeb: máme první bezbariérové stránky www.bankabezbarier.cz; 239
bezbariérových poboček; 26 poboček se službou simultánního přepisu pro neslyšící; více než 700 bankomatů
uzpůsobených pro nevidomé.

•

Vzděláváme ke konkurenceschopnosti, nejen tím že posilujeme finanční gramotnost a jsme dlouhodobými partnery
vysokých škol. Prostřednictvím Nadace Depositum Bonum usilujeme o zkvalitnění výuky přírodovědných a technických
oborů. Díky Nadaci České spořitelny jsme s těmi, od nichž se společnost odvrací - zaměřujeme se na podporu
seniorů, lidí s mentálním postižením a prevenci a léčbu drogové závislosti.

Zaujímáme první pozici na trhu klientských úvěrů (20% tržní podíl), spotřebitelských úvěrů, včetně kreditních karet a
kontokorentů (30% tržní podíl) i v celkových vkladech (20% tržní podíl). Na špici jsme i v oblasti hypoték (27% tržní
podíl). Disponujeme nejširší sítí poboček a bankomatů.
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