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 31. 8. 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. Tato doba, po kterou se do
akce může klient zapojit je tzv. doba trvání akce.

2. Podmínky účasti v akci
Do akce jsou automaticky zařazeni klienti, kterým byl již zřízen účet uveden v bodě 3 těchto Podmínek,
a to kdykoliv v období od 1. 10. 2021 a současně na tento účet již realizovali tzv. nový vklad v souladu
s podmínkami této akce platnými v době zřízení účtu.
Dále je akce určena pro stávající i nové klienty (fyzické osoby), kteří si od 10. 8. 2022 zřídili účet uveden
v bodě 3 těchto Podmínek a následně na tento účet realizovali 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 9. 8. 2022.
Nad rámec výše uvedených podmínek jsou dále do akce s účinností od 15. 8. 2022 automaticky zařazeni
klienti, kterým byl již zřízen účet Výhoda+, a to v období do 9. 8. 2022, ledaže do 15. 8. 2022 prostřednictvím
svého Registrovaného e-mailu na e-mailovou adresu ceniky@trinitybank.cz či na pobočce odmítnou
zařazení svého účtu do této akce.

3. Účty zřizované v rámci akce
V rámci akce může klient při splnění podmínek uvedených v bodě 2 těchto Podmínek zřídit účet on-line na
webových stránkách www.trinitybank.cz nebo osobně na jakékoli pobočce Trinity Bank, a to ve dvou variantách:
a) účet Výhoda+ Dobrý klient,
A současně také
b) účet Výhoda+ Dobrý klient s fixací úrokové sazby a vkladu na 12 měsíců (dále také účet Výhoda+
Dobrý klient s fixaci)
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V případě zřízení této varianty, tj. účtu Výhoda+ Dobrý klient s fixací on-line se zakládá účet Výhoda+ Dobrý
klient s úročením dle bodu 4 písmena a) těchto Podmínek. Následně po aktivaci účtu (tj. po úspěšném
založení účtu) je nutné zaslat požadavek na nastavení fixace úrokové sazby a vkladu na e-mailovou adresu
info@trinitybank.cz a uzavřít dodatek ke smlouvě. Teprve pak se úročení na účtu nastaví dle bodu 4
písmena b) těchto Podmínek. Nedojde-li k zaslání takového e-mailového požadavku, a k uzavření dodatku
ke smlouvě, bude na tomto účtu i nadále nastaveno úročení dle bodu 4 písmena a) těchto Podmínek.
Fixace úrokové sazby a vkladu je přitom nastavena vždy do konce 12. kalendářního měsíce následujícího
po měsíci, ve kterém se provede systémové nastavení fixace pověřeným pracovníkem TRINITY BANK.

Po celou dobu trvání dodatku budou prostředky na tomto typu účtu, tj. účtu Výhoda+ Dobrý klient
s fixací blokovány proti úhradě z účtu/výběru hotovosti. Vklad v hotovosti nebo příchozí úhrady jsou
povoleny a je možné je realizovat kdykoliv. V případě nedodržení výše uvedených podmínek fixace vkladu,
výpovědi dodatku nebo smlouvy může být klientovi účtována smluvní pokuta, a to ve výši až 5 % z výše
úhrady z účtu/výběru hotovosti. Úroky se budou připisovat měsíčně k jistině a tyto bude možné vybrat
až po uplynutí lhůty fixace vkladu a úrokové sazby nebo je možné nastavit si automatické zasílání úroků
na zvolený účet - tj. tyto úroky budou automaticky zasílány na uvedený účet, a to poslední kalendářní den
v daném měsíci. Automatické zasílání úroků lze nastavit osobně na jakékoli pobočce Trinity Bank nebo
v internetovém bankovnictví viz. Uživatelská příručka k internetovému bankovnictví.
Po uplynutí doby fixace u této varianty účtu, tj. účtu Výhoda+ Dobrý klient s fixací, je zůstatek na tomto
účtu dále úročen:
•

úrokovou sazbou dle podmínek marketingové akce Dobrý klient platných v den uplynutí fixace
úrokové sazby

•

úrokovou sazbou platnou pro účet Spořicí účet Výhoda+ a uvedenou v Ceníku Trinity Bank platném
v den uplynutí fixace úrokové sazby - v případě, kdy marketingová akce Dobrý klient v den uplynutí
fixace úrokové sazby bude již ukončena

Klienti, kteří již mají zřízen účet Výhoda+ Dobrý klient si mohou požádat o jeho změnu na účet Výhoda+
Dobrý klient s fixací, v tomto případě je nutné požadavek na provedení změny varianty účtu zaslat
na e-mailovou adresu info@trinitybank.cz, následně budou klientům zaslány e-mailem informace
s dalším postupem.
Podmínky uvedené v tomto bodě platí i pro účty, které byly zřízeny před účinností těchto podmínek.

4. Úroková sazba
Klientům, kteří plní podmínky účasti v akci dle bodu 2 se bude účet Dobrý klient úročit následovně:
a) Účet Výhoda + Dobrý klient – označení účtu v internetovém bankovnictví – AKCE Spořicí účet Výhoda+
Dobrý klient
Zůstatek na účtu Výhoda+ Dobrý klient v CZK

Úroková sazba (p.a.)*

0 – 400 000

4,58 %

nad 400 000

4,08 %

* zůstatek se úročí dle stanovených úrokových pásem a v každém úrokovém pásmu je zůstatek úročen příslušnou
úrokovou sazbou.
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Uvedené pásmové úročení může být každému klientovi nastaveno pouze na jednom účtu. V případě, že
klient měl zřízeno více účtů Výhoda+ Dobrý klient, bylo uvedené pásmové úročení nastaveno na účtu
s nejvyšším zůstatkem. Rozhodným dnem pro určení nejvyššího zůstatku byl stanoven termín 3. 8. 2022.
Pro ostatní účty Výhoda + Dobrý klient platí úročení 4,08 % p.a. na celý zůstatek účtu. U těchto účtů je
pak v internetovém bankovnictví uvedeno označení účtu Spořicí účet Výhoda+ Dobrý klient.
b) Účet Výhoda+ Dobrý klient s fixací – označení účtu v internetovém bankovnictví – AKCE 5,58 12M
Spořicí účet Výhoda+ Dobrý klient. Přičemž uvedený název bude obsahovat informaci o měsíci a roce
ukončení fixace.
Zůstatek na účtu Výhoda+ Dobrý klient v CZK

Úroková sazba (p.a.)*

0 – 400 000

5,58 %

nad 400 000

4,58 %

* zůstatek se úročí dle stanovených úrokových pásem a v každém úrokovém pásmu je zůstatek úročen příslušnou
úrokovou sazbou, přičemž toto úročení je garantováno po tzv. dobu trvání akce, jak je definována v bodě 2. výše.

Uvedené pásmové úročení může být každému klientovi nastaveno pouze na jednom účtu. V případě, že
klient měl zřízeno více účtů Výhoda+ Dobrý klient s fixací, bylo uvedené pásmové úročení nastaveno
na účtu s nejvyšším zůstatkem. Rozhodným dnem pro určení nejvyššího zůstatku byl stanoven termín
3. 8. 2022.
Pro ostatní účty Výhoda + Dobrý klient s fixací platí úročení 4,58 % p.a. na celý zůstatek účtu. U těchto
účtů je pak v internetovém bankovnictví uvedeno označení účtu AKCE 4,58 12M Spořicí účet Výhoda+
Dobrý klient. Přičemž uvedený název bude obsahovat informaci o měsíci a roce ukončení fixace.
Úroková sazba u spořících účtů s fixací je garantovaná po celou dobu trvání fixace, avšak na základě
vývoje na finančním trhu si Trinity Bank si vyhrazuje právo úrokovou sazbu navýšit. Po uplynutí doby
fixace je zůstatek na tomto účtu dále úročen v souladu s pravidly v bodě 3 b) výše.
c) Počet účtů dle bodu 4 písmeno a) a písmeno b) u jednoho klienta není omezen.
5. Závěrečná ustanovení
V případě ukončení nebo přerušení akce je zůstatek na účtech dle bodu 4 písm. a) Podmínek dále úročen
standardně dle platného Ceníku Trinity Bank sazbou uvedenou pro Spořicí účet Výhoda+.
V případě ukončení nebo přerušení akce je zůstatek na účtech dle bodu 4 písm. b) těchto Podmínek dále
úročen sjednanou sazbou až po uplynutí doby fixace.
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.
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Na základě vývoje na finančním trhu si Trinity Bank 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 dle bodu 4 písmeno a) těchto Podmínek zřízených v rámci akce případně zařazených do 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 10. 8. 2022 a nahrazují podmínky platné a účinné ode dne 5. 5. 2022.
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