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Aplikace a data nově 
v privátním cloudu 
T-Mobile

ANO spořitelní družstvo v rámci neustálého zvyšování 
technické kvality a úrovně bezpečnosti informačních 
systémů a technologií nyní odebírá část IT služeb 
od T-Mobile. Produkty a služby společnosti T-Mobile 
poskytované ANO spořitelnímu družstvu formou 
privátního cloudu splňují veškeré stávající business potřeby 
a bezpečností požadavky naší záložny a zároveň jsou 
v souladu s regulatorními požadavky a předpisy. Použité 
řešení je přitom nákladově velice efektivní a současně 
dostatečně škálovatelné a umožňuje pružně reagovat 
na budoucí potřeby a požadavky naší záložny. 

„Pro relativně malé IT oddělení je poměrně 
složité vyhovět všem interní a externím 
předpisům a požadavkům na IT služby jak 
technickým tak bezpečnostním. Společnost 
T-Mobile pro nás představuje partnera, který 
používá moderní technologie a disponuje 
řadou špičkových odborníků s dlouholetou 
praxí, kteří nám poskytují konzultace jak při 
návrhu tak realizaci vhodných řešení,“ 

Jan Bogusch, IT manažer ANO spořitelního družstva

Šetřete čas,  
srovnávače umí 
doporučit to nejlepší 

Znáte taky ten pocit, kdy hledáte produkt s nejlepšími 
podmínkami a nemáte čas obcházet jednotlivé finanční 
instituce? Přesně od toho jsou na trhu tzv. srovnávací 
servery neboli srovnávače. Na těchto finančních serverech 
najdete na jednom místě například úvěry s nejlepšími 
sazbami, termínované vklady či stavební spoření. 
Samozřejmě nezkazíte nic ani tím, když si vyzkoušíte vícero 
srovnávačů – například mesec.cz, finance.cz, penize.cz, 
finparada.cz nebo banky.cz. 

ANO spořitelní družstvo si je tohoto faktu vědomo, a proto 
depozitní i úvěrové produkty naleznete na všech těchto 
nezávislých serverech, které transparentně porovnávají 
podmínky jednotlivých produktů, jejich výhodnost pro 
klienta a další specifikace.

Akční nabídka 
na vysoké úroky 
pokračuje 

Pro značný zájem klientů ANO spořitelní družstvo prodlužuje 
do 21. září letní akci, při které mohou klienti využít zvýšených 
úrokových sazeb. Zvýhodněný úrok se týká 2letých 
termínovaných vkladů - z původních 2,60 % p.a. jsme zvýšili 
sazbu na 2,80 % p.a. 

„Sledujeme, že zájem klientů o depozitní 
produkty naší záložny roste, a proto jsme 
se rozhodli letní akci téměř o jeden měsíc 
prodloužit, aby si všichni zájemci stihli náš 
termínovaný vklad založit,“ 

Martin Malý, vedoucí marketingu 
a komunikace ANO spořitelního družstva

Klienti tak nyní mohou při dvouletém vkladu celkem získat 
o 0,40 procentních bodů vyšší výnos, což u vkladu jeden 
milion korun představuje částku 4 000 korun.

Spokojení depozitní 
klienti se vracejí 

Říká se, že doporučení je nejlepší způsob, jak zvolit kvalitní 
a ověřený produkt nebo službu. Přesně to platí i u finančních 
produktů. Pokud je klient spokojen s přístupem finanční 
instituce, produktem „ušitým na míru“ a individuálním 
přístupem, pak nemá takováto instituce nouzi o klienty. 
Toto je příklad ANO spořitelního družstva, kam si klienti 
opakovaně ukládají své volné finanční prostředky. Díky své 
spokojenosti často doporučí i další členy rodiny, známé 
a přátele. Jste i vy spokojeni s produkty ANO spořitelního 
družstva? Doporučte nového depozitního klienta a získejte 
za novou uzavřenou smlouvu odměnu ve výši 500 korun. 
O faktu, že spokojenost našich klientů má vzrůstající trend 
vypovídají i srpnové objemy depozitních vkladů. Tento 
měsíc, přestože se jedná o „prázdninový měsíc“, patří mezi tři 
nejlepší měsíce z pohledu depozitních vkladů v tomto roce.
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ANO spořitelní 
družstvo je již tři 
měsíce ziskové

ANO spořitelní družstvo končí první pololetí 
tohoto roku se třemi ziskovými měsíci. Tohoto 
pozitivního výsledku dosáhlo realizací sady opatření 
v oblasti obchodních a interních procesů vedoucích 
k ziskovosti záložny. Provozního zisku dosáhlo  
ANO spořitelní družstvo dokonce už v březnu 
2016 místo plánovaného června. Záložna přijala 
nové vklady v objemu více než 272 milionů korun 
a poskytla úvěry ve výši 442 milionů korun.

„Jsem velmi rád, že mohu oznámit, že se nám 
podařilo úspěšně provést restrukturalizaci 
záložny a dostat společnost do černých čísel. 
Za poslední tři měsíce hospodaříme se ziskem 
téměř dvou milionů korun,“ 

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

Zdravotní den  
pro naše klienty

ANO spořitelní družstvo připravuje pro své klienty zdravotní 
den, během kterého si členové našeho družstva budou moci 
nechat zdarma změřit glykemii (hladinu cukru v krvi) a krevní 
tlak.  Zdravotníci budou k dispozici na přelomu září a října 
na pražské pobočce na Florenci. 

„O konkrétním termínu budeme naše klienty 
včas informovat,“ 

Martin Malý, vedoucí marketingu 
a komunikace ANO spořitelního družstva 

V případě předběžného zájmu můžete kontaktovat naši 
pobočku na telefonu 810 20 20 20.

Do Česka dorazily 
záporné úroky

Do Česka se dostávají záporné úroky za příliš vysoké zůstatky 
na účtech. Některé banky žádají od srpna nově poplatek  
0,5 procenta za úložky přesahující 100 milionů korun.  
Stále více se tak rozevírají nůžky mezi bankami a záložnami. 
Banky dlouhodobě nedokážou svým klientům nabídnout 
zajímavě úročené depozitní produkty. To je však přesný 
opak toho, jak reagují záložny na vývoj na trhu. Navíc i mezi 
kampeličkami je někdy propastný rozdíl, a proto je vhodné si 
na nejrůznějších srovnávačích porovnat jednotlivé nabídky. 
Dlouhodobě nejvýhodnějším vkladem se profiluje podle 
srovnávačů mesec.cz, penize.cz či finparada.cz ten od  
ANO spořitelního družstva. Uvedený produkt přináší klientům 
možnost uložit například 1 milion korun na tři roky  
za 3,05 % p.a., což znamená čistý výnos ve výši 77 775 korun.

Rodina vašich financí
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S POCTIVOSTÍ NEJDÁL DOJDEŠ
Ať velké nebo malé, jídlo je zážitek, za kterým když stojí poctivost,  
dokáže vnést výjimečné chvíle i do běžného dne.

Jan Paukert před 100 lety na této myšlence postavil své lahůdkářství 
a z občerstvení „na dvě zakousnutí“ udělal umění. Tak vznikl věhlasný chlebíček 
a časem nejvyhlášenější lahůdky, které si oblíbily osobnosti jako T. G. Masaryk,  
Ema Destinová, Vlasta Burian nebo Jan Werich.

Za poctivým občerstvením ode dneška nemusíte do fronty, ani se ohlížet 
do minulosti. S office cateringem Jan Paukert si můžete objednat do své kanceláře 
pohoštění z nejvybranějších lahůdek, které z běžného setkání v kanceláři udělají 
zážitek pro vaše zaměstnance i klienty. Sestavte si kulinářský zážitek podle svojí 
chuti s uměleckým rukopisem, který nese jméno Jan Paukert.

Objednávky přijímáme v pracovní dny na telefonním čísle 606 527 758  
nebo na emailu info@janpaukert.cz IN
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Více informací získáte na pobočkách 
nebo na infolince: 810 20 20 20.

www.anosd.cz

08 Češi mají stále menší 
zájem o „stavebko“

Počet smluv o stavebním spoření v Česku dál klesá. Ke konci 
letošního června jich bylo zhruba 3,4 milionu, což je o téměř 
263 tisíc méně než před rokem. Ukazují to čísla z ministerstva 
financí. Počet smluv ve fázi spoření klesá nepřetržitě už od roku 
2004, tedy po prvním výraznějším snížení státní podpory. 

„Lidé chtějí větší podporu a tu jim stát již neumí 
nabídnout. Řešením, jak výhodně zhodnotit
finanční prostředky, mohou být právě
termínované vklady,“

Ing. Jiří Diepolt, místopředseda představenstva  
ANO spořitelního družstva
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APOGEO Group
Česká poradenská skupina poskytující 
komplexní služby v oblasti auditu, daní, 
transakčního poradenství, oceňování  
a zpracování účetní a mzdové agendy. 

Na trhu působí od roku 2001 a zaměstnává 
více než 80 odborníků, je členem mezinárodní 
poradenské sítě PKF.

www.apogeo.cz


