
EXKLUZIVNÍ EXKLUZIVNÍ 
BANKOVNÍ 
SLUŽBY 
I PRO EXPATRIOTY



KDO JSME

ERSTE PREMIER, TO JE SVĚT STVOŘENÝ VÝHRADNĚ PRO 
NÁROČNOU KLIENTELU, která očekává individuální přístup, 
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NÁROČNOU KLIENTELU, která očekává individuální přístup, 
špičkovou profesionalitu a exkluzivní služby.

Klademe důraz na náročnost, prestiž, jedinečnost a diskrétnost.



CO NABÍZÍME

EXKLUZIVNÍ SLUŽBY
� Profesionální tým Premier bankéřů
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� Profesionální tým Premier bankéřů
� Jedinečné produkty Premier ušité klientům na míru
� Moderní Premier centra

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ
� Komplexní finanční plánování – investiční i úvěrové poradenství

KVALITA A DISKRÉTNOST
� Informace o klientech jsou vysoce chráněny a zapezpečeny proti zneužití
� Cílení na vysokou kvalitu poskytovaných služeb



PREMIER 
BANKÉŘI

� Kvalifikovaní odborníci

� Profesionální poradci ve všech oblastech bankovních produktů 
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� Profesionální poradci ve všech oblastech bankovních produktů 
a služeb

� Partneři ve světě finančních produktů

� Schopnost řešení individuálních klientských potřeb díky 
limitovanému klientskému portfoliu bankéře

� Zajišťují finanční plánování, investiční i úvěrové poradenství a řeší 
zajištění



JEDINEČNÉ 
PRODUKTY

OSOBNÍ ÚČET 
PREMIER

BĚŽNÝ ÚČET V CIZÍ 
MĚNĚ PREMIER

SPOŘENÍ PREMIER
Díky Spoření Premier 
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PREMIER
Klíčem k využívání 
služeb Erste Premier je 
osobní účet Premier, 
který byl vytvořen jako 
exkluzivní produkt 
splňující veškeré 
potřeby a požadavky 
našich klientů. Jeho 
prostřednictvím 
získáváte širokou 
nabídku produktů 
a služeb Erste Premier.

MĚNĚ PREMIER
Potřebujete-li držet 
zahraniční měnu nebo 
uchovávat finanční 
rezervu v zahraniční 
měně, ve službě Erste 
Premier pro Vás máme 
řešení. Založíme Vám 
zdarma první účty pro 
tyto 3 měny: EUR, USD, 
GBP.

Díky Spoření Premier 
máte možnost si 
odkládat své volné 
finanční prostředky 
stranou, mít je rychle 
a snadno k dispozici 
a zároveň získat vyšší 
zhodnocení až do výše 
úspor 1 milionu Kč.



JEDINEČNÉ 
PRODUKTY

PLATEBNÍ KARTA VISA INFINITE
Nejprestižnější karta společnosti Visa, která se vyznačuje nejen luxusním 
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Nejprestižnější karta společnosti Visa, která se vyznačuje nejen luxusním 
designem, ale i výjimečnou škálou nadstandardních služeb.

Mezi exkluzivní služby této karty patří
� Cestovní pojištění Premier s nadstandardním limitem plnění 10 000 000 Kč, 

délkou jednoho výjezdu v délce až 120 dní a s širokým pojistným krytím pro 
Vás i celou Vaši rodinu

� Služby osobního asistenta Concierge zajišťující služby jak v České republice, 
tak i v zahraničí

� Služby Emergency servis, které zajistí rychlé vydání náhradní platební karty 
a hotovosti v zahraničí v případě ztráty či okradení 

� Vstupy do letištních salonků v rámci Priority Pass po celém světě
� Slevový program Visa



JEDINEČNÉ 
PRODUKTY

ÚVĚR PREMIER
Vlastní prostředky můžete 

HYPOTÉKA PREMIER
Hypotéka Premier 

INVESTICE
Speciálně pro klienty 
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Vlastní prostředky můžete 
nechat zhodnocovat na 
výnosnějších produktech 
a přesto si může pořídit to, 
po čem právě toužíte. Díky 
našemu úvěru máte 
finanční prostředky 
k dispozici za těch 
nejvýhodnějších 
podmínek. Úvěr Premier 
nabízí správu a vedení 
úvěru zcela bez poplatku, 
nejlepší dostupné sazby 
a možnost úvěr kdykoliv 
doplatit.

Hypotéka Premier 
představuje pomoc při 
financování pořízení či 
vylepšení vlastního 
bydlení, zajištění bydlení 
Vašich dětí či při nákupu 
nemovitosti určené 
k investičním účelům. 
Hypotéka Premier je bez 
poplatku za vyřízení, nabízí 
jedinečnou úrokovou 
sazbu a individuální 
nastavení mimořádných 
splátek zdarma.

Speciálně pro klienty 
Premier nabízíme výběr 
z rozšířeného portfolia 
aktivně řízených produktů 
– od těch nejkonzervati-
vnějších až po dynamické 
s možností individuálního 
nastavení vstupních 
poplatků. Investovat 
můžete do peněžních, 
devizových, dluhopisových, 
akciových nebo 
nemovitostních trhů. 
Samozřejmostí je možnost 
koupě zlatých slitků.



FINANČNÍ 
PLÁNOVÁNÍ

� Sestavení osobního finančního plánu je nedílnou součástí služby Erste 
Premier
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Premier

� Premier bankéř je připraven společně s Vámi vytvořit Vaši individuální finanční 
strategii. Při jejím sestavování budete s bankéřem konzultovat přiměřenost 
i vhodnost jednotlivých navržených řešení, která povedou k Vámi 
stanovenému cíli v souladu s Vašimi krátkodobými i dlouhodobými plány, 
představami a očekáváními

� Úkolem Premier bankéře bude nalézt reálnou cestu k jejich dosažení



PREMIER 
BENEFIT CLUB

� Premier Benefit Club představuje výjimečný koncept nadstandardních 
výhod
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výhod

� Klienti automaticky získávají slevy ve vybraných luxusních hotelích, 
restauracích či na značkové zboží a produkty

� Dále je klientům umožněna registrace na portálu GolfCut, čímž získají 
výhodná green fee na nejlepších golfových hřištích po celé České 
republice



LETIŠTNÍ 
SALONKY

NAŠIM KLIENTŮM JE BEZPLATNĚ UMOŽNĚN VSTUP DO TĚCHTO 
SALONKŮ:
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SALONKŮ:
� ERSTE Premier Lounge – letiště Václava Havla Praha, terminál 2
� MasterCard® Lounge Praha – letiště Václava Havla Praha, terminál 1
� JET Lounge Vídeň – letiště Vídeň
� SKY Lounge Vídeň – letiště Vídeň

Letištní salónky nabízejí: 
� Relaxační zónu
� Teplé a studené nápoje (včetně 

alkoholických) 
� Lehké občerstvení
� Denní tisk 

� Možnost sledování TV
� Bezplatné připojení k internetu 
� Osobní počítač
� Zázemí pro osobní hygienu
� Přednostní odbavení



HYPOTÉKA 
PREMIER PRO 
CIZINCE

� Jednání v anglickém, případně jiném jazyce, zcela individuální přístup

� Občan EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarska, USA
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� Občan EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarska, USA

� Platný pas, povolení k přechodnému / trvalému pobytu

� Doklady o pracovním vztahu, příjem generován v ČR

� Občan třetí země s trvalým pobytem v ČR

� Platný pas, povolení k trvalému pobytu

� Doklady o pracovním vztahu, příjem generován v ČR

� Veškeré úvěry pro cizince jsou předmětem individuálního posouzení



HYPOTÉKA 
PREMIER PRO 
CIZINCE

� Současné úrokové sazby Prime Rate při jednotlivých fixacích:

� 1 – 2 roky – 3,59%
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� 1 – 2 roky – 3,59%

� 3 – 4 roky – 2,39%

� 5, 8 let      – 2,19%

� 10 let        – 2,29% 

� Maximální splatnost úvěru:

� 30 let



KONTAKT

V PŘÍPADĚ ZÁJMU SI VÁS DOVOLUJI POZVAT 
DO NAŠEHO CENTRA ERSTE PREMIER
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DO NAŠEHO CENTRA ERSTE PREMIER

Monika Fraňková

ERSTE Premier & Expat Center

Rytířská 29, Praha 1

Tel.: +420 956 715 690, Cell: +420 724 287 931

Email: mfrankova@csas.cz


