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TISKOVÁ ZPRÁVA
ČSOB nově využívá také služeb agentury
Standard & Poor‘s
Od 1. října 2014 využívá ČSOB služeb ratingové agentury Standard & Poor‘s.
Agentura hodnotí ČSOB na stupni A s negativním výhledem. Pozitivně hodnotí
zejména stabilní pozici na českém bankovním trhu, silnou kapitálovou pozici
a financováni prostřednictvím silné vkladové základny.
Ratingová agentura Standard & Poor‘s hodnotí i ČSOB Pojišťovnu, a proto má na skupinu stejně
jako na náš bankopojišťovací model komplexní a detailní pohled. Tato agentura již několik let
hodnotí i mateřskou společnost KBC Group.
Standard & Poor's (S&P) je americká finanční společnost, která je součástí McGraw-Hill Financial,
která publikuje finanční analýzy a výzkumy zejména v oblasti akcií a dluhopisů. Ratingová
agentura S&P vydává rating úvěrů veřejných a soukromých společností. Díky více než 1 400
úvěrovým analytikům z 25 zemí světa a s více než 150 lety zkušeností z hodnocení úvěrových rizik
nabízí S&P jedinečnou kombinaci globálního pokrytí a lokální pochopení. Patří do tzv. velké trojky
ratingových agentur společně s agenturami Moody's a Fitch Ratings.

Kontakt pro média:
Pavla Hávová
mluvčí ČSOB
pahavova@csob.cz; tel.: 733 590 214

Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní
bankopojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí především v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Na českém
trhu působí skupina ČSOB zejména pod obchodními značkami ČSOB, Era, Poštovní spořitelna, Hypoteční banka a ČMSS.
Své služby skupina ČSOB poskytuje všem typům zákazníků, a to jak fyzickým osobám, tak malým a středním podnikům,
korporátní a institucionální klientele. Do produktového portfolia skupiny ČSOB patří financování potřeb spojených
s bydlením (hypotéky a půjčky ze stavebního spoření), pojistné produkty a penzijní fondy, produkty kolektivního financování
a správa aktiv i specializované služby (leasing a factoring). Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů
a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení. V rámci konceptu bankopojištění nabízí také produkty sesterské
ČSOB Pojišťovny.
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