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ANO AKTUÁLNĚ
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ANO
v médiích

ANO spořitelní družstvo se od konce roku 2015 pravidelně
objevuje v médiích, představitelé záložny poskytují
rozhovory do celostátních i odborných médií, jako jsou
Mesec.cz, Penize.cz, Finance.cz, Bankovnipoplatky.com
nebo Blesk, Deník či Týden.
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Petr Illetško se stal
místopředsedou
prezídia Asociace
družstevních záložen

Ing. Petr Illetško, MBA, předseda představenstva ANO
spořitelního družstva se stal místopředsedou prezídia
Asociace družstevních záložen. Do funkce byl zvolen
na jednání prezídia konaném dne 7. 6. 2016 v sídle asociace.
Mezi jeho hlavní úkoly bude patřit obhajoba zájmů členů,
prezentace stanovisek členů před orgány státní správy
a mimo jiné i péče o rozvoj sektoru družstevních záložen.
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V červnu se uskutečnila
řádná členská schůze

V polovině června se uskutečnila řádná členská schůze
ANO spořitelního družstva v konferenčním sálu hotelu
Alwyn v Praze. Hojná účast členů na členské schůzi
dokazuje zájem družstevníků o dění v družstvu.
Hlavními body programu bylo schválení účetní závěrky
za rok 2015, vypořádání hospodářského výsledku za rok
2015 a schválení výroční zprávy. Předseda představenstva
Ing. Petr Illetško, MBA, seznámil přítomné družstevníky ANO
spořitelního družstva s výsledky hospodaření družstva a dále
stručně informoval o plánech na rok 2016. Účastníci členské
schůze měli možnost před a v průběhu jednání diskutovat se
zástupci vedení záložny konkrétní dotazy týkající se družstva.
Dále na členské schůzi došlo ke změnám v orgánech
společnosti. K 10. 6. 2016 rezignovali na své funkce Ing. Tomáš
Buchta na funkci člena představenstva, Mgr. Ing. Pavel Doležal,
LLM a Mgr. Ing. Zdeněk Hauzer na funkci člena kontrolní
komise a Ing. Václav Urban na funkci člena úvěrové komise.
Novými členy orgánů byli členskou schůzí zvoleni následující
členové:
• členem představenstva Ing. Václav Urban,
• členy kontrolní komise Mgr. Lukáš Sobotka
a Mgr. Eva Popracová,
• členem úvěrové komise Lukáš Hartl.

Úroky v bankách jdou
opět dolů. Lidé nevědí,
kam mají ukládat
peníze, nabízí se záložny

Má dnes obyčejný bankovní klient možnost zhodnotit
volné finanční prostředky? Kvůli nízkým sazbám se
téměř stírá rozdíl mezi běžným a spořicím účtem
v bance. Stávají se z nich klasické běžné účty,
na kterých je téměř nulové úročení. Banky dlouhodobě
snižují sazby na spořicích a termínovaných účtech především
z toho důvodu, že se jim kumulované vklady od klientů
nedaří investovat na mezibankovním trhu, protože úrokové
sazby centrálních bank se blíží nule. Jakkoli se ﬁnanční domy
snaží peníze rozpůjčovat klientům, nestačí to.
Kam tedy s volnými penězi, které je škoda nechat zahálet?
Záleží na tom, kolik jich je a jaký s nimi jejich majitel má záměr.
Pro krátkodobé rezervy na nenadálé výdaje má spořicí
účet smysl. Prostředky jsou rychle k dispozici a zároveň
jsou pojištěny do 100 tisíc eur. Dále lze využít i stavební
spoření nebo investice do dluhopisů, akcií a podílových
listů. Vedle toho jsou tady záložny, které nabízí na trhu velmi
bezpečnou investici s vysokým zhodnocením.

„Termínovvaný vklad s nejvyšším úročeením
na trhu 3,455 % p.a. při sedmiletém vkladu je to
dnocení, které může klient v dnešní
nejlepší zhod
době získat“.
Ing. Jiří Diepolt, místopředseda představenstva
ANO spořitelního družstva
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Setkání u Paukerta
před dovolenou

Poslední červnový týden proběhlo již čtvrté setkání
s významnými depozitními klienty.
Tentokrát si pro naše významné družstevníky připravil
vždy vstřícný personál Bistra Jan Paukert výběrové klobásy,
švýcarské sýry a vynikající pomazánky; připraveny byly
rovněž různé druhy chlebíčků a na závěr sladká tečka
v podobě čokoládového dortu a mrkvového koláče.
Pochopitelně nechyběla
ani očekávaná ochutnávka
německých, jihoafrických
a portugalských vín.
Kromě neformální debaty
jsme společně s našimi
klienty probrali současnou
situaci v oblasti depozit
a plánované novinky.
Na příští neformálním
setkání se můžeme
pro změnu těšit
na ochutnávku whisky.
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Více než 1 ze 3 Čechů
má nějakou formu
půjčky

Bez půjček si mnoho z nás život ani neumí představit,
a proto 35 procent Čechů tvrdí, že aktuálně má
nějakou formu půjčky.
Nejvíce si půjčujeme na koupi domu či bytu, vybavení
domácnosti spotřebiči a rekonstrukci obydlí. Lidé si v roce
2015 více půjčovali na koupi auta než v roce 2014, a to o 5
procent. Tato zjištění vycházejí z veřejně dostupné studie GfK
Půjčky. Pokud by lidé zvažovali půjčit si peníze u bankovních
institucí v roce 2016, mezi prvními třemi by se umístily Česká
spořitelna, Moneta Money Bank a Air Bank. Pokud bychom
se podívali na jiné instituce než banky, na stupínku vítězů
bychom našli ANO spořitelní družstvo,
GE Money Auto a sAutoleasing.

Příprava úvěrových
smluv běží jako
po drátkách

Každý úvěrový klient si vyžaduje osobní přístup,
hladký průběh zpracování a rychlé vyřízení. O to, aby
úvěroví klienti našeho družstva byli se službami spokojeni,
se v roli vedoucí oddělení úvěrového back oﬃce stará Iva
Pazderová, která se svým týmem realizuje čerpání úvěrů,
stejně tak i monitoring a následnou kompletní správu
úvěrů.

„Za uplynulý rok udělalo naše oddělení
obrrovský krok kupředu a vzhledem
k dllouholetým zkušenostem z bankovnictví
a znalostem jsme schopni řešit všechny různéé
situ
uace a potřeby našich úvěrových klientů“.
Iva Pazderová
Úvěrový back oﬃce se v posledních měsících zaměřil
především na standardizaci smluvní dokumentace
a zlepšení kontrolních opatření pro eliminaci možných
chyb. V rámci správy úvěrů se podařilo zlepšit komunikaci
s úvěrovými klienty, procesy developerských projektů
a zlepšení monitorování plnění úvěrových podmínek.
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Termínované vklady
o prázdninách za vyšší
úrokové sazby

Od 1. července 2016 dochází ke změně v úrokových
sazbách ANO spořitelního družstva pro občany
i podnikatele. Zvyšují se sazby u dvouletých termínovaných
vkladů. Klienti tak nyní mohou při dvouletém vkladu celkem
získat o 0,40 procentního bodu vyšší výnos, což u vkladu
jeden milion korun představuje částku o 4 000 korun vyšší.

„Naše záloožna se rozhodla na letní prrázdniny
zvýšit úrokovvé sazby u 2letých term
mínovaných
vkladů z půvoodních 2,60 % p.a. na
a 2,80 % p.a.“ .
Ing. Jiří Diepolt, místopředseda představenstva
ANO spořitelního družstva

Rod
dina vašich
h fina
anccí

ANO spořitelní družstvo nabízí
dlouhodobě nejvyšší úrokové
sazby na českém bankovním
trhu. Navíc u částek
překračující půl milionu korun
nabízí záložna individuální
sazby. Termínované vklady
jsou ze zákona pojištěny do výše 100 tisíc eur. Dále došlo
ke zvýšení i 3leté sazby u termínovaných vkladů z původních
2,99 % p.a. na 3,05 % p.a.
Doba
uložení
prostředků

1 rok

2 roky 3 roky 4 roky

Sazby p. a.

2,55 %

2,80 %
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3,05 %

3,10 %

5 let

7 let

3,15 %

3,45 %

Spokojenost klientů
na prvním místě

Znáte ten pocit, když vám někdo vyjádří spokojenost
s vaší prací? I my v ANO spořitelním družstvu jsme
rádi za lichotivá slova našich úvěrových klientů.

„Za poslední dobu obdržela naše záložna
pochvalné reakce od společností A-Energy
a eMan“.

Vážím sii spolupráce s ANO spořitellním
družsttvem. Jednalo se o vzornou
spollupráci, kdy se nám podařilo dotáhn
nout
ﬁnancování našeho projektu do konce
v předem naplánovaném čase, což se
v dnešní době málokdyy stává.
Rizvan Askhabov,
ﬁnanční ředitel, A-Energy s.r.o.

Naše společčnost v roce 2015 řešilla získání
dotací z op
peračního programu. V naší
bance jsmee neuspěli s žádostí o úvvěr
me se
z důvodu krátké historie, proto jsm
a ANO spořitelní družstvoo a během
obrátili na
2-3 týdnů jsme získali provozní úvvěr se
zajištěním zástavy pohledávek. Za 4 měsíce
jsme úvěr spllatili. Rychlost, osob
bní přístup
a minimální administrativa – to je to,
atele úvěru očekávám.
co od poskytova
Jiří Horyna,
Managing Director & Co-Owner eMan s.r.o.

Ing. Petr Illetško, MBA,
předseda představenstva
ANO spořitelního družstva.

Více informací získáte na pobočkách
nebo na infolince: 810 20 20 20.

www.anosd.cz

