TISKOVÁ ZPRÁVA

Přes Karty dobré vůle ČSOB se loni
vybralo 3,3 milionu Kč
Platební Karty dobré vůle ČSOB pomohly v loňském roce částkou 3,3
milionu korun podpořit vybrané charitativní projekty a zlepšit životní
situaci hendikepovaných osob. Celkový výnos se tvoří odvodem z každé
platby držitele karty a příspěvků společností ČSOB a Mastercard.
„Karta dobré vůle je unikátní tzv. dárcovským spojenectvím. Funguje tak, že
ČSOB společně s Mastercard posílají na pomoc hendikepovaným osobám
0,6 procenta z každé platby a současně majitelé karet mohou sami přispět
další částkou navíc. Od roku 2014, kdy jsme projekt nastartovali, se
podařilo shromáždit již 13,4 milionu korun, které posloužily dobrému
účelu,“ uvedl Petr Hutla, člen představenstva ČSOB.
Příspěvek na časově i finančně náročné rehabilitace, které nehradí
pojišťovny, loni získal například Lukáš, který se narodil s dětskou
mozkovou obrnou. Mamince Markéty, trpící od narození těžkým
kombinovaným postižením, zase výnos z Karty dobré vůle usnadní pořízení
automobilu pro nutné pravidelné návštěvy u vzdáleného lékaře. Nové auto
významně pomůže i rodičům Adámka, který je kvůli vzácnému
genetickému onemocnění do konce života upoutaný na invalidní vozík.
Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly využije získaný příspěvek na
pořízení lymfodrenážního přístroje, který se používá u nemocných osob s
otoky horních a dolních končetin. Domov Sue Ryder vybrané peníze
investuje do vzdělávání osobních asistentů, kteří pečují o seniory a Zámek
Břežany získal vybavení koupelen v chráněném bydlení Šanov.
Karta dobré vůle je bezkontaktní platební karta Mastercard World Elite
určená výhradně pro klienty ČSOB Private Banking. Klienti si mohou sami
zvolit, jakým podílem z plateb chtějí přispívat na charitativní účely (0,3
procenta, 0,5 procenta nebo 0,8 procenta) a doplnit tak společný příspěvek
ČSOB a Mastercard.
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Skupina ČSOB
je vedoucím hráčem na bankovním trhu v České republice. Naše motto „Digitálně a s lidmi“ nejlépe
vyjadřuje probíhající investice do inovací a digitalizace, díky nimž neustále zjednodušujeme a
zkvalitňujeme obsluhu našich klientů na pobočkách i v online prostředí. Naše služby jsou k dispozici 24
hodin denně 7 dnů v týdnu. Stavíme na unikátním bankopojišťovacím modelu, který nabízí pod jednou
střechou vše pro řešení finančních potřeb – od bankovních služeb pod značkou ČSOB či Poštovní
spořitelna, přes pojištění od ČSOB Pojišťovny až po úvěry na bydlení od Hypoteční banky či
Českomoravské stavební spořitelny, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing, ČSOB Asset Management,
ČSOB Factoring a Patria Finance. Své služby poskytujeme všem typům zákazníků – fyzickým osobám,
malým a středním podnikům i korporátní a institucionální klientele. ČSOB v roce 2018 odvedla státu jako
druhý největší plátce daně z příjmu právnických osob 8,4 miliardy Kč a na mzdách 8300 zaměstnancům
vyplatila 6,2 miliardy Kč. ČSOB podpořila českou ekonomiku celkovou částkou 780 miliard Kč. Skupina
ČSOB je součástí mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC, která působí především v Belgii
a v regionu střední a východní Evropy.
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