PRAVIDLA A PODMÍNKY MARKETINGOVÉ AKCE
„Dobrý klient“
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 „Dobrý klient“ (dále jen „akce“), která je zahájena dne 1. 10. 2021.
Akce probíhá v úseku Osobní a Privátní bankovnictví. Akce je na dobu určitou, a to do 28. 2. 2022, přičemž
doba trvání akce bude automaticky prodlužována o jeden měsíc (a to i opakovaně), pokud nedojde ze
strany Trinity Bank k informování o změně doby trvání akce nebo přerušení/ukončení akce, a to minimálně
5 pracovních dnů před touto změnou/přerušením/ukončením. Informace o případné takové změně/
přerušení/ukončení bude předána formou e-mailové komunikace, aktualitou na webových stránkách
Trinity Bank a prostřednictvím zprávy zaslané do internetového bankovnictví.
2. Podmínky účasti v akci
a) Účty zřízené od 3. 2. 2022 (včetně)
Akce je určena pro stávající i nové klienty (fyzické osoby), kteří si od 3. 2. 2022 zřídí nový účet Spořicí účet
Výhoda+ Dobrý klient (dále jen „účet Dobrý klient“), resp. zašlou žádost o zřízení účtu prostřednictvím
komunikace na dálku a následně na tento účet realizují tzv. nový vklad.
Za nový vklad (vklad hotovosti nebo příchozí úhrada v CZK) je považována pouze taková výše objemu
prostředků připsaných na nově zřízený účet o jakou dojde k navýšení celkového zůstatku na všech
vkladových/spořicích účtech klienta. Rozhodným dnem pro posouzení navýšení zůstatku dle předchozí
věty je 2. 2. 2022. Převody prostředků z jiných účtů vedených u Trinity Bank se přitom nepovažují
za splnění podmínky účasti na akci v podobě provedení nového vkladu.
Příklad splňující podmínky akce
Celkový zůstatek na všech vkladových/spořicích účtech klienta ke dni 2. 2. 2022 činí 500 000 CZK. Klient
si zřídí ode dne 3. 2. 2022 nový účet Dobrý klient, na který vloží hotovost nebo převede platbu z jiného
peněžního ústavu ve výši 300 000 CZK. Tímto dojde ke zvýšení celkového zůstatku prostředků oproti dni
2. 2. 2022 o 300 000 CZK, jsou tedy splněny podmínky akce.
Příklad nesplňující podmínky akce
Celkový zůstatek na všech vkladových/spořicích účtech klienta ke dni 2. 2. 2022 činí 500 000 CZK. Klient
si zřídí ode dne 3. 2. 2022 nový účet Dobrý klient, na který vloží hotovost nebo převede platbu z jiného
peněžního ústavu ve výši 100 000 CZK a následně převede 200 000 CZK přímo ze stávajícího účtu u Trinity
Bank nebo prostřednictvím platby do jiného peněžního ústavu a následného vrácení na nově zřízený účet.
Tímto dojde ke zvýšení celkového zůstatku prostředků oproti dni 2. 2. 2022 pouze o 100 000 CZK, nejsou
tedy splněny podmínky akce.
Příklad nesplňující podmínky akce
Celkový zůstatek na všech vkladových/spořicích účtech klienta ke dni 2. 2. 2022 činí 500 000 CZK. Klient
si zřídí ode dne 3. 2. 2022 nový účet Dobrý klient, na který se převedou prostředky z jakéhokoliv účtu
vedeného u Trinity Bank ve výši 300 000 CZK. Tímto sice dojde ke zvýšení celkového zůstatku prostředků
klienta oproti dni 2. 2. 2022 o 300 000 CZK, avšak je porušena podmínka vylučující převod prostředků
v rámci Trinity Bank.
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b) Účty zřízené od 1. 10. 2021
Akce platí pro klienty (fyzické osoby), kteří si dle podmínek akce platných v době zřízení účtu od 1. 10. 2021
zřídili nový Spořicí účet Výhoda+ Dobrý klient (dále jen „účet Dobrý klient“) resp. zaslali žádost o zřízení
účtu prostřednictvím komunikace na dálku a následně na tento účet realizovali tzv. nový vklad.
Účet lze zřídit on-line na webových stránkách www.trinitybank.cz nebo osobně na jakékoli pobočce/
obchodním místě Trinity Bank.
3. Úroková sazba
Účastníkům akce, tj. klientům, kteří plní podmínky účasti v akci dle bodu 2 se bude účet Dobrý klient
úročit následovně:
Účty zřízené od 3. 2. 2022
Zůstatek na účtu Dobrý klient v CZK

Úroková sazba (p.a.)

neomezeně

3,18 %

Účty zřízené od 1. 10. 2021
Zůstatek na účtu Dobrý klient v CZK

Úroková sazba (p.a.)

neomezeně

3,18 %

4. Závěrečná ustanovení
V případě ukončení nebo přerušení akce je zůstatek na účtu dále 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 určit, zda byly splněny všechny podmínky pro účast na akci a právo 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.
Na základě vývoje na finančním trhu si Trinity Bank si vyhrazuje právo úrokovou sazbu navýšit. O případném
takovém navýšení úrokové sazby budou klienti informováni formou e-mailové komunikace, aktualitou na
webových stránkách Trinity Bank a prostřednictvím zprávy zaslané do internetového bankovnictví.
Na základě vývoje na finančním trhu si Trinity Bank vyhrazuje právo akci ukončit s okamžitou platností
a na účtech zřízených v rámci akce nastavit úrokovou sazbu platnou dle Ceníku, to vše však výhradně
ve prospěch klienta. O případném takovém ukončení akce a nastavení výhodnějšího úročení dle Ceníku
budou klienti informováni formou e-mailové komunikace, aktualitou na webových stránkách Trinity Bank
a prostřednictvím zprávy zaslané do internetového bankovnictví.
Tuto akci nelze slučovat s jinými aktuálně nabízenými akcemi Trinity Bank.
Tyto podmínky jsou platné a účinné od 3. 2. 2022.
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