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Depozitům se
v ANO spořitelním
družstvu daří

Měsíc listopad byl nejúspěšnějším měsícem tohoto
roku, jak do celkového počtu depozitních klientů, tak
z pohledu počtu depozit. ANO spořitelní družstvo tak
úspěšně naplňuje svoji depozitní strategii, která je založena
na individuálním přístupu ke každému klientovi. Všem
klientům nabízíme nejen zajímavé úrokové sazby a zároveň
bezpečné uložení finančních prostředků, ale především
osobní přístup jak ke stávajícím, tak k novým klientům.
To potvrzují i finanční srovnávače, kde termínovaný vklad
od ANO spořitelního družstva nabízí nejvyšší zhodnocení.

„Neustálý nárůst objemu finančních prostředků
ukládaných do naší záložny potvrzuje rostoucí
důvěru našich klientů,“
Ing. Jiří Diepolt, místopředseda představenstva
ANO spořitelního družstva
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Záložna zvyšuje
odměnu za doporučení
nového klienta

ANO spořitelní družstvo zvyšuje od listopadu odměnu
za doporučení. Za každého nového klienta, který si uzavře
termínovaný vklad na částku minimálně 500 000 korun,
připíšeme na váš účet nikoli 500 korun, ale rovnou 1 000 korun.

„Všem našim klientům, kteří jsou spokojeni
s termínovaným vkladem od naší záložny,
nabízíme 1 000 korun za přivedení
nového klienta,“
Ing. Jiří Diepolt, místopředseda představenstva
ANO spořitelního družstva
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Úrokové sazby
termínovaných vkladů
budou klesat

ANO spořitelní družstvo nabízí v současné době nejvyšší
úrokové sazby termínovaných vkladů na trhu. Záložna
však již v minulosti oznámila, že plánuje snížení sazeb
depozitních produktů. Úprava sazeb bude provedena
19. prosince.

„Naše záložna musí reagovat na dlouhodobě
nízké úrokové sazby depozitních produktů
na finančním trhu. Naší dlouhodobou strategií
je nabízet všem klientům nejvyšší zhodnocení
termínovaných vkladů alespoň pro jednu
variantu termínovaného vkladu. Naši klienti
dále mohou rovněž získat individuální
úrokovou sazbu dle výše ukládaných
finančních prostředků,“
Ing. Jiří Diepolt, místopředseda představenstva
ANO spořitelního družstva
Klienti, kteří chtějí zhodnotit své volné finanční prostředky
za aktuální sazby, mohou přijít osobně do 16. prosince
na naše pobočky, anebo termínovaný vklad uzavřít
z pohodlí svého domova s využitím služeb kurýra.
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Petr Illetško:
Nabízíme jiný přístup,
každý klient je pro nás VIP

Každý klient je pro nás „VIP“, a tak se k němu chováme.
Snažíme se oslovit takové lidi, kteří hledají jiný přístup, jinou
vztahovou finanční instituci, byť třeba nedisponují velkými
penězi. Serveru Roklen24 to řekl Petr Illetško, předseda
představenstva spořitelního družstva ANO, který dodává,
že rizikovost vkladů je obdobná jako u banky. Vše ale začalo
v roce 2013, kdy si nový management záložny nastavil
strategii a vytyčil si body, jak záložnu dostat do rentabilních
čísel.
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„Vybudovali jsme kompletně nový tým
zaměstnanců, implementovali nový
informační systém, nastavili nové procesy,
zavedli a kontinuálně rozvíjeli řídící a kontrolní
systém a v neposlední řadě začali poskytovat
nové úvěry. To se nám za 3 roky podařilo,
což dokumentuje nárůst bilanční sumy
z původních 600 milionů korun na 1,5 miliardy
korun a navíc od dubna tohoto roku vytváříme
každý měsíc zisk v řádu statisíců korun,“
Ing. Petr Illetško, předseda představenstva
ANO spořitelního družstva
To, že se záložně daří, dokazuje i to, že naše kampelička
prošla v roce 2014 a 2015 několika kontrolami ČNB.
Celý video rozhovor nabízíme na našich webových
stránkách v sekci Aktuality.

ANO spořitelní družstvo rozšiřuje svá obchodní místa, kam
mohou zajít klienti podepsat kompletní smluvní dokumentaci
k depozitním produktům. Ke stávajícím pobočkám v Praze
a Brně se nově přidávají města Zlín a Plzeň, kde máme zřízeny
partnerské kanceláře.

V prosinci proběhlo již popáté a letos naposledy setkání
s významnými depozitními klienty. Stejně jako u předchozích
posezení nechyběla ochutnávka chlebíčků, klobás
a švýcarských sýrů od bistra Jan Paukert. Pro naše významné
družstevníky bylo připraveno mladé Svatomartinské víno,
vína česká a nechyběla ani ochutnávka tradičních českých vín.
Kromě neformální debaty společně s našimi klienty proběhla
diskuse nad současnou situací v oblasti depozitních produktů
a služeb včetně plánovaných novinek.
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Uzavřete termínovaný
vklad z pohodlí domova

Uzavřít termínovaný vklad nebylo nikdy jednodušší.
Stačí navštívit webové stránky ANO spořitelního družstva,
vybrat si požadovanou variantu depozitního produktu,
telefonicky s pracovníky našich poboček upřesnit podmínky
termínovaného vkladu včetně individuálních sazeb a následně
si nechat doručit veškerou dokumentaci k depozitnímu
produktu přímo ke dveřím vašeho domu. Zcela tak odpadá
potřeba osobně chodit na naše pobočky. Vše tak vyřídíte
z pohodlí domova. ANO spořitelní družstvo spustilo kurýrní
službu v září tohoto roku a během třech měsíců tuto službu
využila téměř stovka spokojených klientů.
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Vyjeli jsme
do regionů

ANO spořitelní družstvo vyjelo za svými stávajícími
i potenciálními klienty do regionů. Kromě pobočky v Brně
na Palackého třídě se naši pracovníci potkali s klienty
v obchodním centru Tesco v centru Brna. Všichni měli možnost
se na místě dozvědět informace především o podmínkách
našich depozitních produktů a služeb, o tom jak zhodnotit své
volné finanční prostředky či o fungování naší záložny.

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

Rodina vašich financí

INZERCE
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Záložna rozšiřuje svá
obchodní místa

Poslední letošní
setkání s VIP klienty

nejlepší
í
zhodnocen
na trhu

výnos

9,30

%

za 3 roky

„Neumí vaše banka
zhodnotit vaše
peníze?“
Navíc
uální
individ
sazby*

ANO, MÁME
NEJVÝHODNĚJŠÍ
TERMÍNOVANÝ VKLAD

Volejte 810 20 20 20
Pobočka Praha

Pobočka Brno

Pasáž Oasis Florenc
Sokolovská 394/17
180 00 Praha 8
+420 778 711 060
praha8@anosd.cz

Palackého tř. 18
612 00 Brno
+420 778 711 070
brno@anosd.cz

*Možnost individuálních sazeb
u termínovaných vkladů nad 500 000 korun.

www.anosd.cz

