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Soutěž Hurá 
za sluncem zná své 
výherce

Na začátku dubna předalo ANO spořitelní družstvo 
dvěma výhercům vouchery na dovolenou ve výši  
30 tisíc korun.
Soutěž byla určena pro externí zprostředkovatele, kteří měli 
během období (listopad-prosinec 2015) zprostředkovat 
úvěry v celkovém objemu alespoň 10 milionů korun. 
Symbolický voucher převzali pánové Petr Kromíchal  
a Martin Kušmírek (Nova Finance).

Mobilní kurýr 
se rozjel

Od května spouští ANO spořitelní družstvo službu 
mobilního kurýra, který doveze našim klientům domů 
veškerou smluvní dokumentaci týkající se depozitních 
produktů. 

Klient tak nemusí chodit 
na pobočku a vše vyřeší 
z pohodlí svého domova. 
Od kurýra vždy obdrží 
SMS zprávu, v jaký čas 
a hodinu přijede. Kurýr 
zkontroluje totožnost 
klienta, klient podepíše 
připravenou dokumentaci  
a vrátí zpět v zapečetěné 

obálce. Pracovníci pobočky následně zkontrolují kompletnost 
dokumentace a podepsané dokumenty zasílají klientovi. 
Garance poskytnutí této služby je nejpozději do 48 hodin 
od objednání.

Od 15. května  
snižujeme úroky

ANO spořitelní družstvo reaguje na vývoj úrokových 
sazeb na českém bankovním trhu tím, že od poloviny 
května provede u depozitních produktů snížení 
úrokových sazeb. ANO spořitelní družstvo bude vždy 
nabízet nejvyšší úročení depozitních produktů.

„Naše záložna dlouhou dobu poskytovala 
vysoké úrokové sazby u depozitních 
produktů, ale vzhledem k vývoji sazeb 
na trhu, musíme rovněž zareagovat 
a upravit jejich výši.“

Ing. Jiří Diepolt, místopředseda představenstva 
ANO spořitelní družstvo

Jak funguje ANO 
spořitelní družstvo

ANO spořitelní družstvo na základě četných dotazů 
klientů vytvořilo zjednodušený schematický
model podnikání družstva zahrnující dvě základní 
činnosti - příjem vkladů a poskytování úvěrů.
Schéma obsahuje informace, jaké úrokové sazby nabízí 
záložna u vkladových produktů a jaké sazby u úvěrů a jakým 
způsobem je vytvářen zisk pro klienty/družstevníky. Uvedené 
schéma je k dispozici na korporátním webu www.anosd.cz/
nase-nabidka  v záložce Proč ANO spořitelní družstvo.
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Odhadované zhodnocení členských vkladů není garantované 
a je při dodržení současného tempa růstu.



Nový web: 
intuitivně a přehledněji

ANO spořitelní družstvo reagovalo na požadavky 
svých klientů a od začátku dubna zjednodušilo 
produktovou nabídku, která se promítla 
i do zjednodušeného menu na webových stránkách. 
Klient tak nyní intuitivně nalezne produkty v části pro 
domácnosti a spotřebitele v sekci „Lidé“ a firemní produkty 
v sekce „Firmy a podnikatelé“.  ANO spořitelní družstvo 
rovněž zjednodušilo názvosloví produktů. 

 „Naším hlavním cílem bylo zjednodušit 
orientaci na stránkách.“ 

Martin Malý, vedoucí marketingu a PR 
ANO spořitelní družstvo

Nově přibyly i kalkulačky pro další úvěrové produkty 
včetně přehledného výpočtu a možnosti uzavřít si vše 
online či telefonicky.

Objem nových úvěrů 
za 1. čtvrtletí dosáhl 
téměř 200 mil. Kč 

ANO spořitelní družstvo poskytlo za první tři měsíce 
tohoto roku úvěry v celkové hodnotě 198 milionů korun. 
Z toho dvě třetiny byly poskytnuty podnikatelům a firmám 
a jedna třetina domácnostem. Ve srovnání s prvním 
kvartálem roku 2015 se jedná o více než 300% nárůst. 
Delikvence klesla na 2,3 % u úvěrových případů se splatností 
nad 90 dnů. U podnikatelských úvěrů se potvrzuje, že naši 
klienti především oceňují individuální přístup, rychlost při 
vyřízení žádosti. 

 „Tam, kde velkým bankovním domům 
trvá vyřízení úvěrové žádosti i několik 
měsíců, dokážeme v řádu týdnů pomoci 
se zpracováním kompletní dokumentace 
a klientovi jeho aktivity dle specifických 
potřeb zafinancovat.“ 

Ing. Petr Illetško, MBA, předseda představenstva
ANO spořitelní družstvo

Zákon o elektronické 
evidence tržeb 
schválen 

Zákon o elektronické evidenci 
tržeb vyšel ve sbírce zákonů 
dne 13. 4. 2016. První etapa 

se týká tržeb z oblasti stravování a ubytování od 1. 12. 2016. 
Druhá etapa se dotkne tržeb velkoobchodů a maloobchodů 
od 1. 3. 2017 a ve třetí etapě budou mít povinnost evidovat 
tržby od 1. 3. 2018 ostatní činnosti s výjimkou těch, které se 
týkají až 4. etapy (např. kadeřnictví, výroba oděvů, výroby 
nábytku a další). Čtvrté etapě podléhají tržby všech činností 
od 1. 6. 2018. Finanční správa spustila webové stránky 
www.e-trzby.cz, kde je možné se seznámit s informacemi 
ohledně nově zaváděného systému.

Rodina vašich financí
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Více informací získáte na pobočkách 
nebo na infolince: 810 20 20 20.

www.anosd.cz

3,45 

 

NEJVÝHODNĚJŠÍ
TERMÍNOVANÝ VKLAD NA TRHU
Volejte 810 20 20 20
Termínovaný vklad ANO PRO ZHODNOCENÍ je tím pravým produktem 
pro bezpečné zhodnocení peněz.

úrok
%
p.a. u 7letých 
vkladů


