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Atraktivita stavebního spoření u veřejnosti roste
Praha, 26. ledna 2016
Stavební spoření zůstává pro většinu obyvatel České republiky stále bezpečným
a důvěryhodným produktem a jeho oblíbenost a důvěryhodnost opět roste. Zároveň jej
většina populace považuje za atraktivní produkt jak pro spoření, tak i pro získání úvěru.
Více než tři čtvrtiny obyvatel České republiky považují stavební spoření za bezpečný
a důvěryhodný produkt, vyplývá z aktuálního průzkumu společnosti IBRS. „Pro 78 % klientů je
stavební spoření stále důvěryhodným finančním produktem, ještě před dvěma lety se přitom
podobně vyjádřilo jen 66 % dotázaných. Tato data potvrzují zkušenosti našich obchodníků,
důvěra ve stavební spoření je opět na vzestupu,“ uvedl předseda představenstva
Českomoravské stavební spořitelny Vladimír Staňura.
Klienti přitom vnímají stavební spoření jako atraktivní produkt především pro získání úvěru, ať
už na koupi vlastního bydlení nebo jeho rekonstrukci. Pro 69 % respondentů je stavební
spoření atraktivní produkt pro získání úvěru. „Zároveň si lidé uvědomují, že v době nízkých
úrokových sazeb v celé ekonomice má stavební spoření co nabídnout i u vkladů,“ dodal
Vladimír Staňura. Pro 55 % dotázaných je tak stavební spoření atraktivní produkt pro uložení
peněz.
Průzkum se zabýval nejen atraktivností stavebního spoření, ale i jeho vhodným použitím.
Stavební spoření je podle respondentů vhodné především pro spoření na bydlení (82 %), pro
získání úvěru na rekonstrukci (76 %)nebo koupi bydlení (75 %). Klienti dále jako vhodné důvody
pro zřízení stavebního spoření označili spoření pro děti nebo vnoučata, tvorbu finanční rezervy
nebo spoření na penzi či na studium.
Průzkum realizovala agentura IBRS pro ČMSS v listopadu 2015 na vzorku 1000 respondentů
z celé České republiky.
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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 %).

