PRAVIDLA A PODMÍNKY MARKETINGOVÉ AKCE
„Narozeninový bonus“
1.

Termín konání akce

TRINITY BANK a.s., IČO 25307835, se sídlem Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, Senovážné nám. 1375/19,
zapsána Městským soudem v Praze oddíl B vložka č. 24055 (dále jen “pořadatel“ nebo „Trinity Bank“)
pořádá marketingovou akci „Narozeninový bonus“ (dále jen „akce“), která je zahájena dne 30. 7. 2021.
Akce probíhá v úseku Osobní a Privátní bankovnictví.
Akce je na dobu určitou, a to do 30. 9. 2021, přičemž doba trvání akce bude automaticky prodlužována
o jeden měsíc (a to i opakovaně), pokud nedojde ze strany Trinity Bank k informování o její změně/
ukončení, a to minimálně 5 pracovních dnů před touto změnou/ukončením; tato informace bude předána
formou e-mailové komunikace, aktualitou na webových stránkách Trinity Bank a prostřednictvím zprávy
zaslané do internetového bankovnictví.

2. Podmínky účasti v akci
Akce je určena pro stávající klienty* (fyzické osoby), kteří si od 30. 7. 2021 zřídí nový Spořicí účet Výhoda+
a realizují na tento účet tzv. nový vklad. Za nový vklad je považován vklad hotovosti nebo příchozí úhrada
v CZK z jiné finanční instituce na Spořicí účet Výhoda+ založený nejdříve 30. 7. 2021. Převody prostředků
z jiných účtů vedených u Trinity Bank se přitom nepovažují za splnění podmínky účasti na akci v podobě
provedení nového vkladu.
Tímto novým vkladem musí dojít k celkovému navýšení objemu vložených prostředků na veškerých
vkladových/spořicích účtech klienta, dalších produktech, které jsou dostupné pro klienty Trinity Bank.
Rozhodným dnem pro posouzení následného navýšení objemu vložených prostředků je celkový objem
vložených prostředků na těchto produktech ke dni 29. 7. 2021 (včetně).
Od 6. 8. 2021 je akce určena i pro nové klienty, kteří si zřídí nový produkt Spořicí účet Výhoda+ a realizují
na tento účet nový vklad.
Účet lze zřídit on-line na webových stránkách www.trinitybank.cz nebo osobně na jakékoli pobočce/
obchodním místě Trinity Bank. U účtů zřízených on-line je účet považován za založený až po úspěšném
připsání autorizační platby dle podmínek uvedených ve smlouvě pro účty založené on-line.
V rámci marketingové akce Narozeninový bonus může mít klient zřízen pouze jeden zvýhodněný účet.
Trinity Bank si vyhrazuje právo každý další zřízený zvýhodněný účet z akce vyloučit. Uvedené se nevztahuje
na účty zřízené do 1. 9. 2021 (včetně).
* Stávající klient – klient, který má u Trinity Bank ke dni 29. 7. 2021 zřízen jakýkoliv produkt.

3. Úrokové zvýhodnění
Účastníci akce, tj. ti, kteří splnili podmínky účasti v akci dle bodu 2, jsou oprávněni získat při realizaci
nového vkladu ve výši 100 000 CZK a více k základní úrokové sazbě Spořicího účtu Výhoda+ uvedené
v Ceníku Trinity Bank zvýhodněný úrokový bonus. Součet základní úrokové sazby a úrokového bonusu
je u vkladů do výše 100 000 CZK (včetně) 1,08 % p.a. a části vkladu přesahující 100 000 CZK 0,58 % p.a.,
přičemž Trinity Bank může na základě vývoje na finančním trhu toto úrokové zvýhodnění navýšit. Toto
úrokové zvýhodnění Trinity Bank garantuje do 31. 12. 2021.
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O případném navýšení úrokového zvýhodnění budou klienti informováni formou e-mailové komunikace,
aktualitou na webových stránkách Trinity Bank a prostřednictvím zprávy zaslané do internetového
bankovnictví.
Zůstatek na Spořicím účtu Výhoda+ se bude v rámci akce úročit následovně:
Zůstatek na Spořicím účtu Výhoda+
Narozeninový bonus v CZK

Úroková sazba (p.a.)**

0 – 100 000

1,08 %

nad 100 000

0,58 %

** zůstatek se úročí dle stanovených úrokových pásem a v každém úrokovém pásmu je zůstatek úročen
příslušnou úrokovou sazbou.
4. Závěrečná ustanovení
Trinity Bank si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodů akci zkrátit, přerušit, zrušit. V případě zrušení
nebo přerušení akce je zůstatek na účtu dále úročen výše uvedenou sazbou a to do 31. 12. 2021, po tomto
datu bude úročen standardně dle platného Ceníku Trinity Bank sazbou uvedenou pro Spořicí účet Výhoda+.
Trinity Bank si vyhrazuje právo zařadit do akce i klienty, kteří nesplní podmínky dle bodu 2, přičemž
ostatní pravidla akce zůstávají beze změny. Takové případné zařazení do akce však závisí výlučně na
posouzení Trinity Bank a klient na ně nemá právní nárok.
Trinity Bank si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast na akci včetně práva vyloučit
kteréhokoli účastníka z akce v případě, že by takový účastník porušil tyto podmínky nebo byl z této činnosti
důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi akce vzniknout.
Tuto akci nelze slučovat s jinými aktuálně nabízenými akcemi Trinity Bank.
Tyto podmínky jsou platné a účinné k 2. 9. 2021 a nahrazují podmínky ze dne 6. 8. 2021.
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