PRÉMIOVÝ KLUB
Cílem Prémiového klubu TRINITY BANK a. s. (dále jen „TRINITY BANK“) je poskytnout klientům úseku
Osobní bankovnictví a úseku Korporátní bankovnictví - fyzickým osobám podnikatelům (klientům úseku
Osobního bankovnictví účast v Prémiovém klubu může zůstat i v případě, bude-li klient v rámci segmentace
převeden do úseku Privátní bankovnictví). Prioritou Prémiového klubu je budovat dlouhodobý vztah na
platformě vzájemné spolupráce a důvěry. Díky Prémiovému klubu klienti získají nadstandardní bankovní
služby, které jsou tvořeny výhradně pro náročné klienty očekávající prestižní služby, individuální přístup,
špičkovou profesionalitu a diskrétnost.
V rámci Prémiového klubu je možné získat unikátní výhody na bázi širokého know-how a více jak 23 leté
zkušenosti. Prémiový klub poskytuje nadstandardní zhodnocení výjimečným klientům, kteří se nespokojí
se standardem.
Účast v Prémiovém klubu je po splnění podmínek zcela ZDARMA. TRINITY BANK si vyhrazuje právo
kdykoliv změnit uvedené parametry. Klientovi nevzniká právní nárok na členství v Prémiovém klubu.
Prémiový klub je rozdělen do 4 úrovní, které nabízí různé stupně výhod:
1. Červený Prémiový klub:

od 1. 1. 2019 již není možné vstoupit do tohoto klubu

2. Stříbrný Prémiový klub:

od 1. 1. 2019 již není možné vstoupit do tohoto klubu

3. Zlatý Prémiový klub:

od 1. 1. 2019 již není možné vstoupit do tohoto klubu

4. Diamantový Prémiový klub
KOMU JE PRÉMIOVÝ KLUB URČEN
Nárok na členství v Prémiovém klubu (Červený, Stříbrný a Zlatý) mají klienti, kteří ke dni 31. 12. 2018
vlastnili další členské vklady (dále jen „DČV“) v požadované výši – dle podmínek jednotlivých kategorií:
1. Červený Prémiový klub:

držení DČV ve výši 300 000 Kč - 599 000 Kč

2. Stříbrný Prémiový klub:

držení DČV ve výši 600 000 Kč – 1 199 000 Kč

3. Zlatý Prémiový klub:

držení DČV vyššího než 1 200 000 Kč

4. Diamantový Prémiový klub: nárok na vstup do Prémiového klubu (Diamantový) mají klienti při
splnění alespoň jednoho z níže uvedených kritérií:
• Být klientem 20 let
		Jedná se o klienty, kteří jsou klienty TRINITY BANK již 20 let, přičemž rozhodné datum je vždy
k 1. lednu daného roku, tzn. pokud se klient stal klientem TRINITY BANK 1. 12. 1997, splňuje
podmínku pro vstup do Diamantového Prémiového klubu od 1. 1. 2018; pokud se klient stal klientem
TRINITY BANK 15. 1. 1998, může být do Diamantového klubu zařazen až od 1. 1. 2019.
• Vkladový účet s výpovědní dobou vkladu 24 měsíců bez zadané výpovědi vkladu s celkovým
zůstatkem vyšším než 2 000 000 Kč (nebo ekvivalentu této částky v cizí měně).
		Vztahuje se na stávající i nově založený vkladový účet s výpovědní dobou vkladu 24 měsíců.
• Vložení prostředků na vkladový účet s výpovědní dobou vkladu ve výši 2 000 000 Kč a více Doporučeným
klientem/Doporučenými klienty, které doporučí stávající klient (Doporučitel), tzn., že podmínka pro
vstup do DPK se vztahuje na toho klienta, který tyto klienty doporučil (tzn. Doporučitel).

TRINITY BANK – Prémiový klub – podmínky, platné od 20. 2. 2019

1

HLAVNÍ VÝHODY PRÉMIOVÉHO KLUBU
1. Červený Prémiový klub
- komplexní nadstandardní bankovní služby
- individuální kurz v případě zahraniční platby či měnové konverze
- individuální péče
2. Stříbrný Prémiový klub
- komplexní nadstandardní bankovní služby
- individuální kurz v případě zahraniční platby či měnové konverze
- individuální péče
- přednostní pozvání na akce pořádané pro klienty TRINITY BANK
- přednostní nabídka vybraných produktů a služeb TRINITY BANK
3. Zlatý Prémiový klub
- komplexní nadstandardní bankovní služby
- individuální kurz v případě zahraniční platby či měnové konverze
- individuální péče
- přednostní pozvání pro dvě osoby na akce pořádané pro klienty TRINITY BANK
- přednostní nabídka vybraných produktů a služeb TRINITY BANK
- pravidelná neformální setkání se zástupci vedení TRINITY BANK a osobními bankéři
- špičková kvalita servisu – bankéř k dispozici 7/24 hod
- přednostní obsluha na všech pobočkách TRINITY BANK
4. Diamantový Prémiový klub
- zřízení speciálního vkladového účtu DIAMANT s úrokovým zvýhodněním 0,4 % p. a. k ceníkové sazbě
v podobě pevné sazby garantované na 12 měsíců s maximálním povoleným zůstatkem na tomto
účtu 500 000 Kč
- finanční odměna ve výši 1 500 Kč (pouze v případě, pokud klient nevyužije nabídky zřízení vkladového
účtu DIAMANT)
- komplexní nadstandardní bankovní služby
- individuální péče
- přednostní pozvání pro dvě osoby na akce pořádané pro klienty TRINITY BANK
- přednostní nabídka vybraných produktů a služeb TRINITY BANK
- pravidelná neformální setkání se zástupci vedení TRINITY BANK a osobními bankéři
- špičková kvalita servisu – bankéř k dispozici 7/24 hod
- přednostní obsluha na všech pobočkách TRINITY BANK
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VKLADOVÝ ÚČET DIAMANT
Jedná se o speciální vkladový účet DIAMANT s úrokovým zvýhodněním 0,4 % p.a., které bude
připočteno k aktuální ceníkové sazbě. Výsledná úroková sazba je garantována po dobu12 měsíců
v podobě pevné sazby. Vkladový účet DIAMANT je jakýkoli nově zřízený účet z aktuální nabídky
vkladových účtů s výpovědní dobou vkladu nebo bez výpovědní doby vkladu vedený v měně CZK;
maximální povolený zůstatek na tomto účtu je 500 000 Kč, tento bude zajištěn blokací na účtu
sjednanou v dodatku ke smlouvě.
Klient může mít vždy zřízen pouze jeden aktivní vkladový účet DIAMANT. V případě, že na nově
založený vkladový účet DIAMANT bude proveden převod peněžních prostředků z již existujícího
totožného typu vkladového účtu (tzn. se stejnou délkou výpovědní doby vkladu) klienta vedeného
u TRINITY BANK, může být na tomto novém účtu jako základní sazba nastavena individuální úroková
sazba ve stejné výši jako ceníková sazba na původním vkladovém účtu klienta.
FINANČNÍ ODMĚNA
Finanční odměna je 1 500 Kč dle podmínek stanovených výše.
Finanční odměna bude vyplacena převodem na jakýkoli účet uvedený klientem.
V případě vyplacení finanční odměny nemá klient již nárok na zřízení vkladového účtu DIAMANT
a čerpání výhod v rámci tohoto účtu.
Klient se zavazuje, že po dobu jednoho roku neporuší podmínku, jejíž splnění mu umožnilo vstoupit
do Diamantového Prémiového klubu.
OSTATNÍ INFORMACE K PRÉMIOVÉMU KLUBU
V případě, že dojde ke změně účasti klienta v Prémiovém klubu, TRINITY BANK provede v den této
změny příslušnou úpravu odpovídající výše úrokového zvýhodnění.
Klient může být při splnění podmínek zařazen do více Prémiových klubů současně, tzn. pokud klient
splní podmínku pro vstup do Diamantového Prémiového klubu a současně splňuje i podmínku pro
členství v dalším Prémiovém klubu (Červený, Stříbrný, Zlatý), mohou mu být poskytnuty výhody
vyplývající z obou Prémiových klubů.
Členství v klubu zaniká v okamžiku, kdy klient přestane splňovat podmínky uvedené výše.
TRINITY BANK si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodů Prémiový klub ukončit nebo aktualizovat
jeho podmínky.

Tyto podmínky nabývají účinnosti 20. 2. 2019.
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