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8 000 spořicích účtů s 1,58 % p.a. založeno. Pro velký zájem
o výhodné stabilní spoření Trinity Bank nabídku prodlužuje.
Trinity Bank eviduje velký zájem o výhodné stabilní spoření s ročním úročením
1,58 % bez omezení výše vkladu, bez výpovědní doby vkladu a po čtyřech měsících
oznamuje 8 000 nově založených účtů. O zvýhodněné úročení je dlouhodobě
zájem, a proto se Trinity Bank rozhodla nabídku prodloužit a spoření s ročním
zhodnocením 1,58 % nabídnout ještě pro dalších 2 000 nově založených účtů.
„Jsem rád, že klienti ocenili nabídku jednoduchého spořicího účtu bez omezení,
bez skrytých podmínek a s nadstandardním zhodnocením. Zároveň je zřejmé, že
klienty zajímá stabilita a nabídka, jež nějakou dobu platí a nemění se,“
komentuje zájem klientů Radomír Lapčík, zakladatel Trinity Bank a hodnotí
výsledky banky: „Překročení hranice 8 000 účtů během čtyř měsíců je pro nás
velký úspěch, děkujeme klientům za důvěru. I nadále budeme klást důraz na
špičkový servis a osobní přístup.“
Trinity Bank působí na trhu již 23 let a hlavním cílem je poskytování
nadstandardních služeb, dlouhodobé budování vztahů s klienty, osobní přístup
a výhodné podmínky.

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. S koncem srpna 2019
dosahovala kapitálová přiměřenost Trinity Bank 19,49%, k 30. srpnu 2019 činila bilanční suma
14,178 miliard Kč a počet klientů 16 445.
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