TISKOVÁ ZPRÁVA

Trinity Bank přichází s úročením vkladů 4,08
procenta ročně
V Praze 11. dubna 2022
Trinity Bank reaguje na zvýšení základní sazby
ze strany České národní banky a od 11. dubna 2022 nabízí vkladový účet
s úrokem 4,08 procenta ročně a roční fixací, který je jeden z nejvyšších na
českém bankovním trhu. Účet je bez poplatků a se snadným založením
online na webu banky.
Od 11. dubna 2022 nabízí Trinity Bank možnost sjednání účtu Výhoda+ v rámci
marketingové akce Dobrý klient s úrokovou sazbou 4,08 procenta ročně a roční fixací, a
to do výše vkladu 400 tisíc korun. Tato sazba je nyní jedna z nejvyšších na českém
bankovním trhu. Pro vklady nad 400 tisíc korun banka poskytuje účet s roční fixací a
atraktivní úrokovou sazbu 3,68 procenta ročně. Depozitní účet Výhoda+ Dobrý klient je
veden zdarma a bez nutnosti sjednávat další produkty. Účet mohou využít stávající i
noví klienti, pokud splňují podmínky marketingové akce Dobrý klient. Účet snadno
založí online na webových stránkách www.trinitybank.cz bez nutnosti navštívit
pobočku.
„Trinity Bank se zaměřuje na budování důvěry klientů a nadstandardní zhodnocování
jejich vkladů. Nyní jsme se proto rozhodli připravit pro klienty možnost fixovat si své
prostředky na jeden rok s jedinečným úrokem 4,08 procenta ročně,“ vysvětluje
strategii Trinity Bank její zakladatel Radomír Lapčík.
„Důvodem růstu sazeb je zvyšující se inflace, a s tím spojený záměr České národní
banky inflaci brzdit. Trinity Bank reaguje účtem s fixací na rok a úrokem 4,08
procenta ročně, který klientům poskytuje jedno z nejvyšších úročení na trhu,“ uvádí
Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank a člen Národní ekonomické rady vlády.
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Trinity Bank je česká banka s 25letou historií. Zaměřuje se na privátní a korporátní
bankovnictví. Soukromým osobám poskytuje zejména vkladové produkty, které zajistí
mimořádné zhodnocení úspor. Naopak u podnikatelů a firem se specializuje na úvěrové
produkty, u kterých je kladen důraz především na rychlost vyřízení, vstřícnost a individuální
přístup. Upřímný zájem o potřeby klienta, vstřícnost při řešení, dlouhodobá spolupráce s
klientem a nadprůměrné podmínky jsou základem jedinečného přístupu banky.
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