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Trinity Bank reaguje na zvýšení sazeb ČNB a nabízí
nejvýhodnější sazbu na trhu
Nově 1,58 % bez omezení a podmínek
Trinity Bank reaguje okamžitě na zvýšení sazeb Českou národní bankou
a od 1. 10. 2021 zvedá úrokovou sazbu na spořicím účtu na 1,58 % p. a. Aktuálně tak
nabízí nejvýhodnější úrokovou sazbu na trhu, a to bez omezení výše vkladu a jakýchkoliv
dalších podmínek. Zvyšování úrokových sazeb ČNB tak Trinity Bank umožňuje
pokračovat v její strategii nabízet nadstandardní zhodnocení financí a nejlepší sazby na
trhu bez omezení, nyní dokonce o 0,08 % nad sazbou stanovenou ČNB.
„Zvyšujeme sazby hned, jak to je možné. Již 25 let si zakládáme na osobním vztahu
s klienty a nadstandardních podmínkách, i proto bedlivě sledujeme dění na trzích
a výroky ČNB, která dnes zasedala. Navýšením úrokové sazby se Trinity Bank snaží
alespoň částečně ulehčit situaci spojenou s inflací,“ uvádí Radomír Lapčík, zakladatel
a předseda dozorčí rady Trinity Bank.
„Za posledních deset let je nejen v Eurozóně, ale i v Česku, inflace nejvyšší, příčemž se
na jejím zrychlování nejvíce projevují ceny energií, které zde meziročně zdražily o 15
procent. V květnu se inflace dokonce dostala nad cíl Evropské centrální banky, která jej
stanovila pod dvě procenta, v polovině července proto ECB svůj inflační cíl zvýšila na
rovná dvě procenta,” dodává Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.
Úrok na spořicím účtu zvyšuje Trinity Bank během necelých dvou měsíců již potřetí.
Naposledy svým klientům nabídla navýšení úrokových sazeb na spořicím účtu na 1,08 %
při příležitosti oslav 25 let působení na českém trhu.
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