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ČMSS spouští elektronické výpisy z účtu
Praha, 11. ledna 2016
Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS) bude v lednu prvním klientům posílat
elektronické výpisy z účtu. Tento krok je prvním z celé řady chystaných novinek v oblasti
modernizace a digitalizace.
Prvních zhruba 30 tisíc klientů Českomoravské stavební spořitelny (ČMSS) obdrží v letošním
roce elektronický výpis z účtu. „Jedná se o první vlnu vytipovaných klientů využívajících
elektronické bankovnictví mojeLiška,“ vysvětlil člen představenstva ČMSS Manfred Koller
s tím, že spořitelna počítá s masovějším rozšířením elektronických výpisů v dalším období.
„Rok 2016 pro nás bude mj. rokem digitalizace a modernizace. Chceme se zaměřit např. na
elektronické podepisování smluv a cílem je i větší flexibilita při poskytování úvěrů,“ uvedl
Manfred Koller. „Právě pomalejší vyřízení úvěru může být pro některé klienty rozhodujícím
faktorem, kvůli kterému si vezmou sice dražší, ale rychleji dostupný spotřebitelský úvěr.
Chceme na tom zapracovat a rádi bychom do budoucna připravili zrychlení a zjednodušení
celého procesu,“ dodal.
Elektronické bankovnictví mojeLiška využívá v současné době zhruba 130 tisíc klientů ČMSS.
V aplikaci mojeLiška naleznou klienti veškeré informace o aktuálním stavu a změnách na účtu
stavebního spoření včetně možnosti výpisu z účtu, dále mají k dispozici aktuální stav splátek
úvěru či kontakt na svého osobního finančního poradce.
Kontakt: Tomáš Kofroň, tiskový mluvčí ČMSS, Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10,
e-mail: tiskovyutvar@cmss.cz, tel.: +420 225 222 106
O ČMSS:
Českomoravská stavební spořitelna je největší českou stavební spořitelnou a největším
poskytovatelem úvěrů v České republice. Vznikla v roce 1993 a od té doby uzavřela více než
5,6 milionu smluv. ČMSS v roce 2015 jako první finanční instituce v ČR překonala hranici
1 000 000 poskytnutých úvěrů, téměř každý čtvrtý dům či byt v ČR byl postaven či
rekonstruován za pomoci peněz od Lišky. Aktuálně má ČMSS více než 1,3 milionu klientů.
Akcionáři ČMSS jsou ČSOB (55 %) a Bausparkasse Schwäbisch Hall AG (45 %).

