
NEWSLETTER
ANO AKTUÁLNĚ

10/2016

d
oporucte

k
lie

n
t

a



Nejlepší vklad 
roku 2016

ANO spořitelní družstvo získalo již podruhé v řadě ocenění 
od renomovaného finančního portálu Banky.cz, který 
porovnává kompletní nabídku termínovaných vkladů 
bank a záložen. Termínovaný vklad ANO PRO zhodnocení 
od ANO spořitelního družstva získal první místo v kategorii 
Termínovaný vklad roku 2016.

Uložte si peníze  
do kampeličky  
a získejte mnohem víc

Úrokové sazby bankovních depozitních produktů dnes 
horkotěžko přesáhnou přes půl procenta. Proto střadatelé stále 
více využívají produktů a služeb záložen a ukládají peníze právě 
tam, kde mohou získat podstatně zajímavější výnos. Lidé se 
v současnosti rovněž také čím dál tím více posuzují rizikovost 
investic. Hledají bezpečné varianty pro zhodnocení svých 
úspor a družstevní záložny pro ně představují zajímavé řešení.

„Každý klient je pro nás jedinečný. Budování 
klientského vztahu začíná již na pobočce, kdy 
každému klientovi věnujeme individuální péči 
při poskytování informací – klademe velký 
důraz na dostatečné množství času, obsahu 
a formy poskytování informací o produktech 
a službách naší společnosti,“

Ing. Jiří Diepolt, místopředseda představenstva  
ANO spořitelního družstva

Poskytnutím informace, uzavřením produktu či služby 
vztah s klientem nekončí, ale teprve začíná. V dalším 
průběžném kontaktu je záložna prostřednictvím 
informačního newsletteru, narozeninových nabídek, 
speciálních produktových akcí a v neposlední řadě formou 
pravidelných neformálních setkání s klienty v prostředí 
příjemného bistra u Paukerta.

Reklamní kampaň  
v metru a rádiu

ANO spořitelní družstvo začalo letos na podzim propagovat 
své termínované vklady v metru a rádiu. Reklamní 
kampaň se skládá z plakátové reklamy v podobě rámečků 
umístěných u eskalátorů v pražském metru (16. – 30. 9.)  
a radiových spotů vysílaných na radiu Frekvence 1  
(3.–13. 10.). Cílem této kampaně je jednak získání nových 
depozitních klientů a dále zvýšení povědomí o značce. 

„Komunikovat budeme naše termínované 
vklady s nejvyšší sazbou na trhu  
(3,10 % p.a. u 3letých vkladů)  
a náš individuální klientský přístup,“

Martin Malý, vedoucí marketingu 
a komunikace ANO spořitelního družstva

Plakáty mohou klienti vidět například na Vysočanské 
(výstup Sokolovská), Palmovce (výstup nádraží), Náměstí 
Republiky (výstup Masarykovo nádraží), na Muzeu (linka A), 
na Můstku (výstup Jungmannovo náměstí a přestup A/B) 
či na Karlově náměstí (výstup Karlovo náměstí a Palackého 
náměstí). Od začátku října plánuje ANO spořitelní družstvo 
reklamní kampaň i v Brně.
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Záložna upravuje 
úrokové sazby

ANO spořitelní družstvo upravilo od 22. září úrokové sazby 
u termínovaných vkladů. Kampelička zvýšila sazby u tříletých, 
čtyřletých a pětiletých termínovaných vkladů, a to o 0,05 %. 
Tříleté termínované vklady jsou tak úročeny sazbou 3,10 % p.a. 
(původně 3,05 % p.a.), čtyřleté sazbou 3,15 % p.a. (původně 
3,10 % p.a.) a pětileté sazbou 3,20 % p.a. (původně 3,15 % p.a.). 
Zároveň dochází i k úpravě jednoletého a dvouletého 
termínovaného vkladu, u kterého se sazba snižuje z 2,55 % 
na 2,35 %, resp. z 2,80 % p.a. na 2,60 % p.a.

Depozitům se  
v ANO spořitelním 
družstvu daří

ANO spořitelnímu družstvu se daří plnit plán depozit. 
Svědčí o tom průběžné výsledky a trend růstu objemu 
depozit. ANO spořitelní družstvo uzavřelo nové smlouvy  
o termínovaných vkladech za období leden – srpen  
v objemu dosahující téměř 346 mil. Kč. Záložně se daří 
plnit plán díky osobnímu přístupu ke klientům a nabídce 
nejvyšších sazeb termínovaných vkladů na trhu.

Den zdraví 
na pobočce Praha 

ANO spořitelní družstvo v rámci rozšířené nabídky služeb 
připravilo pro klienty Den zdraví zaměřený na prevenci.  
Tento den je naplánován na 13. října 2016 na pražské pobočce 
v pasáži Oasis na Florenci od 12.00 do 17.00 hodin. 

„Klienti ANO spořitelního družstva si budou 
moci zdarma nechat změřit krevní tlak  
a hladinu cukru v krvi,“ 

Ing. Jiří Diepolt, místopředseda představenstva  
ANO spořitelního družstva

Měření bude provádět specializovaná diabetologická  
zdravotní sestra. Jedno vyšetření trvá přibližně 5–10 minut.  
Pro vyšetření hladiny cukru v krvi 
bude použit moderní glukometr 
Glucocard_S od japonského 
výrobce ARKRAY. Výsledek měření 
je k dispozici za 5 vteřin. V případě 
zájmu kontaktujte naši pražskou 
pobočku na tel. čísle 810 20 20 20, 
popřípadě rovnou přijďte!

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
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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

Divadelní představení 
pro depozitní klienty

ANO spořitelní družstvo pozvalo své významné depozit-
ní klienty na záříové představení Midsummer do Divadla 
v Řeznické. Jednalo se o groteskní komedii, která pojed-
nává o náhodném setkání dvou „zoufalců“ uprostřed 
léta. Nedílnou součástí inscenace byla i „živá“ hudební 
produkce rockera Davida Babky. V hlavních rolích hráli 
Jitka Ježková a Ondřej Kavan. 


