Praha, 12. března 2019

Ivan Čopák se stal ředitelem Korporátního bankovnictví
v Trinity Bank
Ivan Čopák nastoupil do nové české banky Trinity Bank na pozici ředitele
Korporátního bankovnictví. Jeho hlavním úkolem je vybudování firemního
bankovnictví zaměřeného na SME, korporátní firmy a Real estate financing. Ivan
Čopák má mnohaleté zkušenosti s tvorbou strategií, řízení obchodní sítě
komerčního bankovnictví, řízení korporátních i retailových segmentů a za svou více
než dvacetiletou praxi se podílel například na budování nové eBanky, nastavení
produktového portfolia Komerční banky nebo rozvoji GE Money Bank. Působil také
v ČSOB, Sberbank či UniCredit Bank.
„Stát se součástí Trinity Bank vnímám jako zajímavou možnost budovat novou českou banku
od začátku, flexibilně a dle našich představ. Trinity Bank, to je dynamické a příjemné prostředí
s lidmi, kteří mají chuť uspět. Společně děláme to, co dává smysl a co je opravdu důležité pro
firemní klienty,“ uvádí ke svému novému působení Ivan Čopák a dále doplňuje: „Mým cílem je
definovat korporátní bankovnictví jako silnou část naší banky, postupně rozšířit tým o nadšené
a zkušené kolegy a s jejich pomocí být důležitým partnerem firemního segmentu. Zároveň kladu
důraz na proaktivní klientský přístup, nové produkty a jednoduché obslužné procesy. Už nyní
pracujeme na spoustě změn.“
Trinity Bank, která byla na trhu představena letos v únoru, se postupně rozrůstá o zkušené
manažery a pracuje i na rozšiřování týmu osobních, privátních a korporátních bankéřů.
Nový ředitel Korporátního bankovnictví v Trinity Bank Ivan Čopák vystudoval podnikovou
ekonomiku a bankovnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde následně také získal doktorát
z Managementu. Hovoří plynule anglicky a mezi jeho záliby patří rodina, čtení, sport i toulky po
Šumavě.

O Trinity Bank
Trinity Bank je nová česká banka, která má na finančním trhu mnohaleté zkušenosti. Původně
Moravský Peněžní Ústav, založen v roce 1996 ve Zlíně, se během několika let stal největším
spořitelním družstvem v ČR a v roce 2018 získal od České národní banky kladné stanovisko
k žádosti o udělení bankovní licence. Od února 2019 na trhu vystupuje pod novým názvem
TRINITY BANK a.s. Trinity Bank se specializuje na privátní, korporátní a SME bankovnictví, u
soukromých osob se zaměřuje především na vkladové a spořicí produkty, které slibují
nadstandardní zhodnocení úspor. Podnikatelům a firmám pak nabízí výhodné úvěrové i depozitní
produkty.
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