17. dubna 2019

Zisk Trinity Bank za rok 2018 přesáhl 51 milionů korun
TRINITY BANK a.s. oznámila v těchto dnech své výsledky hospodaření za poslední
účetní období. Banka, která v prosinci loňského roku dostala licenci od České
národní banky, vykázala za období od 1. listopadu 2017 do 31. prosince 2018
auditovaný zisk přes 51 milionů korun. Banka je dlouhodobě zisková, bilanční suma
přesahuje již 10 miliard korun, počet klientů Trinity Bank překročil 11 000 a jejich
řady se stále rozšiřují. Mezi špičku na trhu se aktuálně řadí její spořicí účet Výhoda+
s vysokým zhodnocením 1,18 % p. a., bez omezení výše vkladu, s úročením celé
částky. Peníze má klient zároveň kdykoli k dispozici. I díky němu banka vybrala od
února již 1,2 miliardy korun na vkladech od nových i stávajících klientů.
„Jsem velmi rád, že se nám v loňském roce podařilo získat bankovní licenci, a završit tak více
než 23leté úsilí transformace na banku. Tradičně jsme ziskoví a výsledný zisk za rok 2018
přesáhl 51 milionů korun. Zisk z velké části vyplatíme našim akcionářům, kteří kromě
klasického úročení svých vkladů získávají každoročně i podíl na zisku. Do budoucna chceme
kontinuálně zvyšovat spokojenost našich klientů kvalitou služeb a zajímavými podmínkami,“
komentuje bilanci za rok 2018 i další plány Radomír Lapčík, předseda dozorčí rady a zakladatel
Trinity Bank.
Výše poskytnutých úvěrů ke konci roku 2018 přesahovala 6 miliard korun. Právě na rozšíření
úvěrového portfolia se chce banka letos více zaměřit. Trinity Bank také chystá v průběhu dvou let
rozšíření pobočkové sítě, poskytování vysoké kvality služeb privátního bankovnictví a rozvoj
financování v oblasti SME a korporátního bankovnictví. Novinkou pro tento rok by měly být
flexibilní úvěrové produkty pro malé a střední podnikání.

O Trinity Bank
Trinity Bank 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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