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Vítejte v Erste Premier

V Erste Premier se řídíme třemi principy pro dosažení úspěšného a komplexního finančního života. Které to jsou?

Zhodnocování prostředků 

Přemýšlíte nad tím, jak nejlépe zhodnotit své 
prostředky? V rámci různých modelů spolupráce 
se soustředíme především na investiční 
poradenství. Věnujeme maximální pozornost 
důkladnému poznání vašich potřeb a životního 
stylu, abychom vám mohli navrhnout optimální 
investiční řešení.

Financování nemovitosti

Řešíte financování nemovitosti pro účely 
vlastního bydlení či jako druh investice? Váš 
bankéř vám nabídne hypotéku podle vašich 
aktuálních potřeb a možností a poradí vám 
i ohledně refinancování. Jako klient Erste Premier 
můžete využít také zvýhodněnou úrokovou 
sazbu Premier s flexibilitou splácení.

Zajištění rizik

Jak si představujete ideální zajištění sebe 
a své rodiny? Stejně jako odpovědnost v práci 
a podnikání je důležitá i odpovědnost k sobě 
samému a své rodině. Klid si můžete zajistit 
flexibilním životním pojištěním se širokým 
krytím. K Účtu Premier pak automaticky
získáváte nadstandardní cestovní pojištění 
pro sebe i své blízké.

Jako klient služby Erste Premier získáte individuální péči o vaše finanční potřeby, která se přizpůsobuje vašim aktuálním 
životním událostem. Budete mít k dispozici řadu nadstandardních benefitů, které zjednoduší a zpříjemní život vám i vaší 
rodině. Budete moci využívat vynikající servis a podporu na cestě za svými cíli.



Přinášíme vám to nejlepší z našich produktů a služeb

Účet Premier

S Účtem Premier máte všechny běžné bankovní transakce bez 
poplatků, neplatíte za výběr hotovosti debetními kartami z bankomatů 
České spořitelny ani ostatních provozovatelů bankomatů nejen v ČR, 
ale ani v zahraničí. Svůj účet můžete ovládat odkudkoli díky internetovému 
a mobilnímu bankovnictví George. 

Platební karta Visa Infinite

S platební kartou Visa Infinite s exkluzivním designem získáváte množství 
výhod. Karta umožňuje nastavení individuálních denních limitů podle vašich 
potřeb a lze ji připojit k vašim cizoměnovým účtům. S touto kartou získáváte 
také přístup k rozsáhlému balíčku benefitů od společnosti Visa, které můžete 
využívat po registraci. 

Cizoměnové účty Premier

Zdarma můžete mít neomezený počet cizoměnových účtů v měnách dle 
aktuální nabídky. K účtům v cizí měně vám napojíme kteroukoli vaši debetní 
kartu Premier. Pokud platíte kartou nebo vybíráte hotovost z bankomatu 
v jiné zemi, operujete přímo s měnou platnou v této zemi.

Investiční příležitosti a finanční poradenství

Jako klient služby Erste Premier získáte široký výběr aktivně řízených 
produktů od nejkonzervativnějších po nejdynamičtější, včetně možnosti 
investovat do peněžních, devizových, dluhopisových, akciových nebo 
nemovitostních trhů a koupě zlatých slitků. 

K dispozici vám bude Premier bankéř, který společně s vámi vytvoří 
individuální finanční strategii, aby vaše krátko- i dlouhodobé plány, 
představy a očekávání byly naplněny. 

V internetovém i mobilním bankovnictví George budete moci obchodovat 
s akciemi, certifikáty a ETF nejen na pražské burze, ale i na významných 
světových burzách po celém světě. 

https://www.visa.cz/cs_cz/visa-offers-and-perks/?cardProduct=42


Služby Erste Premier pro vaši rodinu

Chápeme, jakou odpovědnost cítíte vůči svým potomkům, pokračovatelům 
rodinné tradice. Vaše děti u nás mají zcela zdarma vedení dětských 
a studentských účtů. Mezi moderní způsoby investování do budoucnosti 
vašich dětí rovněž patří možnost založit stavební spoření či investiční 
produkty. Naspořené prostředky pak mohou využít třeba na financování 
studia nebo pořízení vlastního bydlení. Více informací o dětských či 
studentských produktech vám poskytne váš Premier bankéř.

Financování nemovitosti

Cest k pořízení nemovitosti, ať již pro vlastní bydlení, nebo na pronájem, je 
celá řada. Premier bankéř vám společně s hypotečním specialistou navrhne 
řešení, jak nejlépe financovat koupi nemovitosti, její výstavbu, rekonstrukci, 
zpětné proplacení nemovitosti či pouze refinancování již stávajícího hypo-
tečního úvěru u jiné banky. Jako klient Erste Premier získáváte jedinečnou 
úrokovou sazbu Premier rate. K vašemu komfortu, věříme, přispěje i odhad 
nemovitosti pro novou hypotéku, služba „zajištění vkladu zástavního práva“ 
včetně uhrazení poplatku v katastru a expresní čerpání úvěru zdarma. 
V průběhu splácení můžete též zdarma snížit nebo zvýšit splátky až o 30 %, 
přerušit splácení až na tři měsíce nebo počátek splácení odložit. 

Kreditní karta Visa Infinite

Kreditní karta Visa Infinite s atraktivním designem nabízí pohodlné spojení 
karty s moderním způsobem života a cestováním. Bezúročné období až 55 dní 
poskytujeme nejen pro bezhotovostní platby, ale také pro převod jednorázovým 
příkazem nebo výběry z bankomatu. K dispozici máte také atraktivní 
úrokovou sazbu ve výši 9,9 % ročně bez ohledu na to, jakým způsobem 
prostředky z kreditní karty čerpáte. Samozřejmostí je vedení kartového účtu 
zdarma a možnost nastavení 100% inkasa celkové dlužné částky.

Úvěr a Konsolidace Premier

Pořídit si vše, po čem zrovna toužíte, a přitom nechat své vlastní 
prostředky zhodnocovat, to je něco, co vám rádi dopřejeme prostřednictvím 
Úvěru Premier. 

Úvěry u jiných finančních institucí můžete sloučit prostřednictvím 
Konsolidace Premier.  

Úvěr i konsolidaci můžete čerpat ve výši až 2,5 milionu korun bez zajištění 
a splácet klidně až 10 let. Vše vyřídíme obratem a zdarma. Dáme vám 
vstřícný fixní úrok na celou dobu splácení. Můžete kdykoli doplatit bez 
dalších podmínek a poplatků.

https://www.erstepremier.cz/cs/hypoteky


Exkluzivní výhody Erste Premier

Cestovní pojištění Erste Premier

Jako majitel Účtu Premier získáváte automaticky cestovní pojištění 
Erste Premier pro celou svou rodinu, a to i v případě, že jedete každý někam 
jinam. Pojištění pokrývá dva dospělé členy domácnosti a tři děti do věku 
18 let.

Předností cestovního pojištění Premier je především pojištění léčebných 
výloh až do výše 50 000 000 Kč, odpovědnost za újmu až 6 000 000 Kč, 
storno cestovní služby až do výše 150 000 Kč a krytí neomezeného 
počtu zahraničních cest s maximální délkou 120 dní. Pojištění automaticky 
kryje také léčbu a další výdaje v souvislosti s onemocněním covid-19 po 
celém světě, a to do výše limitu léčebných výloh. Zahrnuto je zároveň i krytí 
karantény spojené s onemocněním covid-19 do výše 80 % vynaložených 
nákladů, maximálně do limitu 30 000 Kč na osobu. Plnění zahrnuje 
nezbytné náklady na stravu, ubytování a dopravu do ČR vzniklé v souvislosti 
s karanténou v důsledku onemocnění covid-19.

Kompletní rozsah cestovního pojištění Premier včetně důležitých kontaktů
naleznete zde.

Letištní salonky

Jako klient Erste Premier máte zajištěn vstup zdarma do letištního salonku 
Erste Premier Lounge v odletové hale terminálu 2 a také do salonku 
Mastercard v odletové hale terminálu 1 na Letišti Václava Havla v Praze. 

Neomezený vstup zdarma máte také k dispozici v salonku Mastercard 
Caproni Lounge v Bratislavě a saloncích Vienna Lounge a SKY Lounge 
ve Vídni.

S programem LoungeKey máte k dispozici zdarma 8 vstupů do více než 
1 100 salonků po celém světě. 

Více informací najdete ve svém mobilním Georgi, v sekci Obchod – Benefity 
Erste Premier.

https://www.erstepremier.cz/cs/pojisteni#cestovni-pojisteni-erste-premier


Concierge – váš osobní asistent

Potřebujete zajistit donášku květin, zamluvit pokoj v hotelu, letenky na 
poslední chvíli nebo prostor pro vaše obchodní jednání či konzultaci 
zdravotního stavu? Abyste se mohli naplno věnovat důležitým věcem 
a nezatěžovali se maličkostmi, máte jako klient Erste Premier k dispozici 
zdarma službu Concierge a telemedicínské služby.

Concierge a telemedicínskou službu můžete kontaktovat nonstop na lince 
+420 272 099 913.

Autoasistence

Nezaskočí vás náhlá nepojízdnost vozu následkem nehody ani žádná 
z běžných poruch, defekt kola či zabouchnuté klíčky. Autoasistenci můžete 
využívat vy i váš partner či partnerka kdykoli po celé ČR, v zahraničí 
v rámci EU a dalších vybraných státech. 

V případě, že budete potřebovat asistenci, volejte speciální linku 
Erste Premier +420 266 799 866.

Cykloasistence

Defekty, úrazy či nepříznivé počasí patří bezesporu mezi noční můry 
každého cyklisty. Se službou Cykloasistence se postaráme o vás i vaše jízdní 
kolo, elektrokolo i koloběžku na cestách po celé ČR i v příhraničí, ať už vás 
na cestách potká cokoli. 

V případě, že budete potřebovat asistenci, volejte speciální linku
Erste Premier +420 266 799 866.

Golfový benefitní program

Až 10 zvýhodněných vstupů na golfová hřiště po celé České republice 
můžete online nakoupit na webovém portálu nebo v aplikaci TeeTime.  
V sezoně květen–říjen vám poskytneme nepřenosnou 40% slevu na 
10 vybraných hřišť a 15% slevu na ostatní hřiště z nabídky. V případě 
zájmu o aktivaci programu kontaktujte svého bankéře.

Klienti Erste Premier mohou čerpat výhody na hřištích v ČR dle
aktuálního seznamu a podmínek.

https://www.erstepremier.cz/cs/benefity#/modalComponent/isOpen/true/url/%2Fcs%2Fconfiguration%2Fleads%2Fseznam-golfovych-hrist.modal


Erste Premier centrum Rytířská 
Rytířská 29, 110 00 Praha 1 
tel.: +420 956 720 913 
e-mail: premiercentrumrytirska@csas.cz

Erste Premier centrum Karlín 
Pernerova 37, 186 00 Praha 8 – Karlín  
tel.: +420 956 720 700 
e-mail: premiercentrumgestin@csas.cz

Erste Premier centrum Trianon 
Budějovická 1518, 140 00 Praha 4 
tel.: +420 956 722 300 
e-mail: premiercentrumtrianon@csas.cz

Erste Premier centrum Radlická 
Radlická 608/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov  
tel.: +420 956 723 700 
e-mail: premiercentrumradlicka@csas.cz

Erste Premier centrum Pelléova
Pelléova 55/17, 160 00 Praha 6 
tel.: +420 956 723 901 
e-mail: premiercentrumpelleova@csas.cz

Erste Premier centrum Luxembourg Plaza
Přemyslovská 2845, 130 00 Praha 3
tel.: +420 956 720 600, e-mail:
premiercentrumluxembourgplaza@csas.cz

Erste Premier centrum Plzeň 
nám. Republiky 36, 301 00 Plzeň 
tel.: +420 956 746 800 
e-mail: premiercentrumplzen@csas.cz

Erste Premier centrum Hradec Králové 
Československé armády 402/25,  
500 02 Hradec Králové, tel.: +420 956 738 501 
e-mail: premiercentrumhradeckralove@csas.cz

Erste Premier centrum Pardubice 
tř. Míru 72, 531 07 Pardubice 
tel.: +420 956 740 200 
e-mail: premiercentrumpardubice@csas.cz

Erste Premier centrum Liberec 
Felberova 12/9, 461 98 Liberec 
tel.: +420 956 734 700 
e-mail: premiercentrumliberec@csas.cz

Erste Premier centrum Ústí nad Labem 
Mírové náměstí 2/5, 400 01 Ústí nad Labem 
tel.: +420 956 732 700 
e-mail: premiercentrumustinadlabem@csas.cz

Erste Premier centrum České Budějovice
U Černé věže 69/1, 370 01 České Budějovice 
tel.: +420 956 745 100 
e-mail: premiercentrumceskebudejovice@csas.cz

Erste Premier centrum Brno 
Kounicova 4, 602 00 Brno 
tel.: +420 956 750 700 
e-mail: premiercentrumbrno@csas.cz

Erste Premier centrum Trnitá
Trnitá 543/16, 602 00 Brno
tel.: +420 956 750 800 
e-mail: premiercentrumtrnita@csas.cz

Erste Premier centrum Ostrava 
28. října 3348/65, 702 00 Ostrava 
tel.: +420 956 760 961 
e-mail: premiercentrumostrava@csas.cz

Erste Premier centrum Olomouc 
tř. Svobody 401/19, 779 00 Olomouc
tel.: +420 956 758 600 
e-mail: premiercentrumolomouc@csas.cz

Erste Premier centrum Zlín 
Zarámí 4463, 760 01 Zlín 
tel.: +420 956 754 620 
e-mail: erstepremiercentrumzlin@csas.cz

Erste Premier centrum Jihlava
Křížová 1338/1, 586 01 Jihlava 
tel.: +420 956 742 000
e-mail: premiercentrumjihlava@csas.cz

Těšíme se na vás v Erste Premier centrech
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Pro aktuální informace navštivte naše internetové stránky
www.erstepremier.cz, kde najdete další užitečné podrobnosti.

Důležitá telefonní čísla

–  Klientská linka Erste Premier 
+420 956 777 569 

–  Linka k cestovnímu pojištění  
+420 266 799 898 
Hlášení pojistné události z ČR i zahraničí 
Travel asistence 
Covid asistence 
Číslo pojistné smlouvy: 50 91 05 77 51

–  Emergency Service (volání ze zahraničí)  
+420 956 773 222

–  Concierge 
+420 272 099 913

–  Autoasistence a Cykloasistence 
+420 266 799 866

Službu Erste Premier získáte zdarma, pokud splníte každý měsíc alespoň 
jednu z následujících podmínek:

–  mzda/plat či příjem ze samostatné výdělečné činnosti v souhrnné  
výši 70 000 Kč a současně disponujete úsporami, investicemi 
a úvěrovými produkty v rámci skupiny České spořitelny v celkové výši 
250 000 Kč;

–  disponujete úsporami a investicemi v rámci skupiny České spořitelny 
ve výši 2 500 000 Kč;

–  disponujete úsporami, investicemi a úvěrovými produkty v rámci skupiny 
České spořitelny v celkové výši 4 000 000 Kč.¹

¹O poskytnutí služby Erste Premier rozhoduje banka. Splnění kritérií  
automaticky nezakládá nárok klienta na poskytnutí služby Erste Premier.  
Službu Erste Premier může klient i banka ukončit výpovědí bez uvedení 
důvodu nebo vzájemnou dohodou. 

http://www.erstepremier.cz
tel://+420956777569
tel://+420956773222
tel://+420221586690
tel://+420800207207 


Tato reklama není návrhem na uzavření smlouvy.  
Poskytnutí uvedených služeb může být vázáno na splnění dalších 
podmínek, které najdete na www.erstepremier.cz, případně vám  
je ochotně sdělí váš Premier bankéř.

www.erstepremier.cz

http://www.erstepremier.cz
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