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PŘÍLOHA PDF SERVISU 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE „ZLATÁ KORUNA“ 
Konečné pořadí  na základě hlasování odborné poroty 
(Finanční akademie) v soutěži o nejlepší finanční produkty roku 
 

Univerzální bankovní produkty 
   1. Osobní účet     eBanka 
   2. Perfekt konto     Komerční banka 
   3. Běžný účet Genius    GE Capital Bank 
 
Elektronické bankovnictví 
   1. Servis 24 Internetbanking   Česká spořitelna 
   2. Nákup podílových listů   eBanka 
       prostřednictvím internetu 
   3. InternetBanka GEnius    GE Capital Bank 
 
Stavební spoření 
   1. FUTURUM     Wüstenrot stavební spořitelna 
   2. JUNIOR Program    Všeobecná stavební spořitelna KB 
   2. Moudrá vkladní knížka   Všeobecná stavební spořitelna KB 
   3. TOPKREDIT     Českomoravská stavební spořitelna 
 
Hypotéky a úvěry 
   1. TOP Bydlení     Česká spořitelna 
   2. Hypoteční úvěr MAJORDOMUS  HVB Bank Czech Republic 
   3. Hypoteční úvěr PROGRES   Českomoravská hypoteční banka 
 
Platební karty 
   1. Čipové karty     Komeční banka  
   2. Zamykání platební karty   eBanka 
   3. Kredit + Visa Elektron, Classic, Gold               Česká spořitelna 
 
Životní kapitálové pojištění 
   1. Investor Plus     ING Nationale-Nederlanden 
   2. Flexibilní životní pojištění   Česká spořitelna 
   3. ČP Kreditní karta    Česká spořitelna 
   4. Studentinvest    Allianz pojišťovna 
 
Penzijní připojištění 
   1. Penzijní připojištění    Credit Suisse Life & Pensions Penzijní fond    
   2. Penzijní připojištění    ING Penzijní fond 
   3. Penzijní připojištění    Penzijní fond České spořitelny 
 
Podílové fondy 
   1. FELIX     Investiční kapitálová společnost KB 
   2. SPOROINVEST    Investiční společnost České spořitelny 
   2. Podílové fondy bez vstupních poplatků               Citibank 
   3. ABN AMRO Český dluhopisový fond               ABN AMRO Asset Management 
 
Leasing 
   1. Leasing ojetých vozů    GE Capital Leasing 
   2. Finanční Leasing    CAC Leasing 
   3. Full Service Leasing    ALD Automotive 
 
 
HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI 
Pořadí „Nejoblíbenějších produktů roku“ 
   1. ČSOB                  Pojištění pro případ ztráty, krádeže karty 
   2. Allianz pojišťovna                  Studentinvest 
   3. Victoria-Volksbanken                 STUDIUM pro 
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PŘEHLED OCENĚNÝCH PRODUKTŮ CENOU „ZLATÁ KORUNA“ PODLE KATEGORIÍ 
 
UNIVERZÁLNÍ BANKOVNÍ PRODUKTY 
Osobní účet  eBanky   
Fyzickým osobám je určen jako běžný i devizový účet. Přímými i nepřímými komunikačními kanály lze 24 hodin denně provádět 
všechny běžné bankovní operace, dále zakládat termínované vklady, stavební spoření, pojištění, čerpat úvěry, platit za zboží nakoupené 
přes internet či investovat on-line do podílových fondů. 
 
ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ 
Servis 24 Interbanking České spořitelny 
Slouží k provádění bankovních operací na sporožirových a běžných účtech 24 hodin denně po celý rok prostřednictvím internetu 
z jakéhokoliv místa v ČR a poskytuje informace o úvěrových, hypotéčních a majetkových účtech. 
 
STAVEBNÍ SPOŘENÍ 
FUTURUM Wüstenrot - stavební spořitelny 
 Stavební spoření pro děti a mladé do 26 let s mimořádným úrokovým bonusem až 40%.  Pro děti do 14 let poskytuje na rok zdarma 
Dětskou úrazovou pojistku,  mládeži do 26 let je dispozici na rok zdarma mezinárodní studentská karta ISIC nebo IYTC. 
 
HYPOTÉKY A ÚVĚRY 
TOP Bydlení České spořitelny  
Program je zaměřen na podporu pořízení a zkvalitnění bydlení. Obsahuje hypoteční úvěr na koupi nemovitosti nebo financování výstav-
by v minimální výši 300 000 Kč. Zvýhodněný hypoteční úvěr může být poskytnut až do výše 90% hodnoty nemovitosti s platností od 
10 do 20 let. 
 
PLATEBNÍ KARTY 
Čipové karty Komerční banky  
První čipová karta ve střední a východní Evropě se standardem EMV . Jedná se o technické parametry sjednocené pro čipové karty 
MasterCard Europe a VISA v jejich celosvětové síti. Karta zaručuje klientovi větší bezpečnost nejen u bankomatů, ale i při platebních 
operacích. Má větší zabezpečení bezpečnostním kódem PIN, je chráněna proti kopírování údajů a je odolnější proti mechanickému po-
škození.  
 
ŽIVOTNÍ A KAPITÁLOVÉ POJIŠTĚNÍ 
Životní pojištění Investor Plus od Nationale Nederlanden životní pojišťovny 
Klient si sám může určit výši a rozsah pojistného i v průběhu trvání smlouvy a rozhodnout si  jakou částku věnovat na riziko a jakou na 
investici. Pojištění je odčitatelné od daňového základu a je využíváno pro motivaci zaměstnanců ve firmě. 
 
PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ 
Penzijní připojištění Credit  Suisse Life &Pensions 
Produkt je určen osobám starším 18 let k řešení finanční situace v důchodovém věku. Klient dostává ke svému příspěvku ještě příspě-
vek státní. Příspěvky jsou daňově odpočitatelné, pokud přispívá zaměstnavatel, získává daňové výhody a ani jedna strana neplatí 
z příspěvku odvod na sociální pojištění. Klient může získat starobní, výsluhovou nebo invalidní penzi. 
 
PODÍLOVÉ FONDY 
Felix IKS Komerční banky 
Umožňuje pravidelné, krátkodobé a dlouhodobé investování. Je určen klientům, kteří chtějí zajímavě investovat, ale nemají hlubší zna-
losti kapitálového trhu. Mohou zvolit míru rizika od konzervativního až k dynamickému řešení.. K investování není potřeba velkého 
kapitálu, k první investici stačí 5000 Kč, k dalším 500 Kč. Přístup k penězům není vázán žádnou výpovědní lhůtou, fyzická osoba je 
osvobozena  od placení daně z příjmu. 
 
LEASING 
Leasing ojetých  vozů GE Capital Leasing 
Nejúspěšnější produkt z podzimní nabídky s názvem „Na auto vám stačí 10%“ s balíčkem výhodného pojištění (zdarma pojištění čelní-
ho skla, snížení sazeb havarijního pojištění a povinného ručení s Generali pojišťovnou, atd.).  
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