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Liška přiváží první koulovačku nové sezóny
Praha, 4. září 2017
V ulicích českých i moravských měst se ode dneška začne objevovat první sníh. V rámci nové
komunikační kampaně a podpory konceptu „Najděte se ve vlastním“ přiváží ČMSS do
regionů akci „Letní koulovačka s Liškou“. Součástí kampaně bude i soutěž o dvoudenní pobyt
v iglú na rakouském ledovci.
Od 4. září se v centru řady českých i moravských měst objeví první sníh. Nebude to razantní
změnou počasí, sníh se objeví pouze ve vybraných lokalitách 16 měst. Nedočkavci si budou
moci užít první koulovačku nové sezóny díky ČMSS, která sníh do vybraných měst naveze
v rámci startující marketingové kampaně a podpory konceptu „Najděte se ve vlastním“.

„Chceme touto netradiční roadshow nejen připomenout výhody stavebního spoření, ale i
upozornit na nový koncept „Najděte se ve vlastním“. Ten klientům zprostředkovává příběhy
lidí, kteří si plní své sny o bydlení, třeba i díky úvěru od stavební spořitelny,“ vysvětlil člen
představenstva ČMSS Jochen Maier s tím, že součástí kampaně bude i netradiční zážitek
spojený s bydlením. „Pokud si klienti uzavřou smlouvu o stavebním spoření u ČMSS do 22. září,
mohou soutěžit o dvoudenní pobyt pro čtyři osoby v iglú na rakouském ledovci,“ dodal.
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Na stránkách www.najdetesevlastnim.cz přináší ČMSS především příběhy klientů, kteří našli
odvahu bydlet po svém. Stránky nabízejí i řadu tipů a inspirací jak bydlet lépe nebo vzorové
kalkulace nejčastějších typů rekonstrukcí.
V rámci aktuální kampaně připravila ČMSS pro děti a mladé klienty do 26 let prémii až 2000 Kč
za uzavření smlouvy o stavebním spoření. V platnosti zároveň zůstávají i letní akce ČMSS.
Klienti nad 26 let tak mohou získat odměnu 1000 Kč za uzavření smlouvy. Zároveň ČMSS
umožňuje větší flexibilitu a likviditu stavebního spoření, proto neúčtuje poplatek za předčasné
ukončení smlouvy při době spoření alespoň tři roky. Tento poplatek doposud činil 0,5 %
z cílové částky, klienti tak ušetří až několik tisíc korun.
Stavební spoření patří mezi produkty s nejvyšším bezpečným a zajištěným výnosem. Klienti
ČMSS mají možnost získat po započtení státní podpory i všech poplatků roční výnos 3,4 %.
Kontakt: Tomáš Kofroň, vedoucí komunikace a tiskový mluvčí ČMSS, Vinohradská 3218/169,
100 17 Praha 10, e-mail: tomas_kofron@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 zhruba 1,3 milionu klientů.
Akcionáři ČMSS jsou ČSOB (55 %) a Bausparkasse Schwäbisch Hall AG (45 %).

