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Trinity Bank je ve třetím čtvrtletí v meziročním
srovnání o 188,6 % ziskovější – zájem o spoření se
sazbou 1,58 % p.a. trhá rekordy
Trinity Bank oznamuje za třetí čtvrtletí nárůst zisku po zdanění v meziročním srovnání
o neuvěřitelných 188,6 %. V letošním roce tak banka k 30. 9. 2021 dosáhla zisku před
zdaněním 149 milionů korun, což je dvojnásobek celoročního zisku před zdaněním za
celý rok 2020. K prudkému růstu zisku Trinity Bank významně přispívá nárůst
úvěrového portfolia, a to v meziročním srovnání o více jak 41 %. Poskytnuté úvěry
dosahují výše téměř 9 miliard Kč. Bilanční suma vzrostla ve srovnání s třetím čtvrtletím
roku 2020 o 9,81 % na 19,2 miliard korun. Na silné dynamice ziskovosti banky se podílí
především růst bilanční sumy, poskytnutých úvěrů, kapitálu i depozit.
Zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou umožňuje Trinity Bank pokračovat
v její strategii nabízet nadstandardní zhodnocení financí a nejlepší sazby na trhu bez
omezení. Nyní jde o 1,58 % p.a., což je dokonce o 0,08 % nad sazbou stanovenou ČNB.
Od 1. 10. 2021, kdy Trinity Bank nabídla nejvýhodnější úrokové sazby na spořicím účtu
bez omezení výše vkladu a jakýchkoliv dalších podmínek, zaznamenává banka enormní
zájem klientů o spoření a očekává rekordní výsledky i po zbytek roku.
„Sazby jsme zvýšili obratem po oznámení rozhodnutí České národní banky. O zřízení
nového spořicího účtu s nejvýhodnějším spořením na trhu ve výši 1,58 % p.a. je velký
zájem a k dnešku jich bylo založeno již více než 6 000. Na tyto účty bylo klienty uloženo
přes 5,3 miliard Kč a zájem neustává. Předpokládáme tak, že i čtvrté čtvrtletí bude pro
Trinity Bank velmi úspěšné,“ uvedl zakladatel Trinity Bank Radomír Lapčík.

TRINITY BANK a. s.: Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha – Nové Město
Kontaktní osoba: Ing. Eva Čerešňáková – ředitelka odboru Komunikace a PR
e-mail: eva.ceresnakova@trinitybank.cz, tel.:+420 777 650 351
EPIC PR:
Kontaktní osoba: Tereza Pavézková – Account Manager
e-mail: tereza.pavezkova@epicpr.cz, tel.: +420 774 085 080

