
Získejte díky službě BLUE
zabezpečení Datatag k Vaší nové
motorce zcela zdarma

V případě nákupu jakéhokoliv motocyklu u vybraného 
dealera máte nárok na zabezpečení Datatag zcela zdarma. 
Nabídka platí do 30. 9. 2015 a pouze pro nové klienty 
služby BLUE.

Službu BLUE poskytuje Česká spořitelna, a. s.     www.blue.cz     infolinka: 800 400 700
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Tato nabídka není návrhem na uzavření smlouvy. Poskytnutí služby BLUE muže být 
vázáno na splnění dalších podmínek, které Vám ochotně sdělíme na výše uvedených 
kontaktech. Více informací o službě BLUE naleznete na www.blue.cz.

Kdo je považován za nového
klienta služby BLUE:

– klient, který  splňuje vstupní kritéria služby BLUE 
(tj. čistý měsíční příjem min. 30 000 Kč, nebo součet 
vkladů a úvěrů vyšší než 500 000 Kč),

– klient, který neměl dne 20. 7. 2015 založen žádný 
soukromý účet v České spořitelně a zároveň si do 
30. 9. 2015 sjednal službu BLUE a splňoval její vstupní 
kritéria,

– pokud má klient ve FSČS veden produkt jako: životní 
pojištění, stavební spoření, penzijní připojištění, investice, 
ale nemá OÚ, pak ho lze považovat za nového klienta 
do služby BLUE.

Založení služby BLUE

Službu BLUE je možné si založit z pohodlí domova 
bez nutnosti chodit na pobočku. Zavolejte ve všední dny 
od 8 do 22 h na naši virtuální pobočku + 420 800 960 960. 
Bankéř Vám představí službu BLUE a provede Vás procesem 
jejího založení. 

– Sdělte bankéři, že voláte v rámci akce „Motorkáři“.
– Dle pokynů bankéře zašlete naskenované ID.
– Obdržíte SMS s číslem účtu k zaslání aktivační platby. 

Osobní konto je třeba aktivovat zasláním platby z jiného 
účtu v ČR.

– Obdržíte e-mail s potvrzením o založení účtu, protokol 
o zřízení služeb internetového bankovnictví a unikátní 
kód, který Vás opravňuje k získání zabezpečení Datatag 
zdarma u Vašeho dealera. Zaslaný unikátní kód předložte 
Vašemu dealerovi.

Co je služba BLUE

BLUE je komplexní a flexibilní finanční služba určena pro 
soukromou klientelu.

Deset výhod BLUE

1. Finanční garance kvality služby BLUE.
2. Možnost vyzkoušet službu BLUE půl roku ZDARMA.
3. Šetříme Váš čas – s BLUE do pobočky nemusíte. 
4. S Finančním plánem uspoříte tisíce korun ročně. 
5. Rozeberte svoje záměry s investičním specialistou.
6. Úvěr na cokoliv do výše 2 500 000 Kč. 
7. Účelový úvěr s garantovanou sazbou 8,9 % p. a. 
8. Refinancování hypotéky již rok před koncem fixace. 
9. Za věrnost Vám vrátíme 4 % z celé výše hypotéky. 
10. Vyřízení reklamace při platbě kartou on-line.

Cena služby je 0 Kč, pokud k ní využíváte alespoň tři další
produkty BLUE. Pokud využíváte dva produkty BLUE, stojí
Vás služba 60 Kč měsíčně. Jinak platíte 120 Kč měsíčně.

Pokud by Vám obsluha Virtuálním bankéřem 
v budoucnu nevyhovovala, můžete být 
standardně obsluhován na Vámi zvolené 
kamenné pobočce služby BLUE.

Více informací o službě BLUE na www.blue.cz.


