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Banka CREDITAS zvyšuje úroky na termínovaných vkladech
Banka CREDITAS od 6. srpna 2018 výrazně zvyšuje úroky na všech svých termínovaných
vkladech s pevně danou sazbou, která se během doby vkladu nemění.
„Úrokové sazby na všech termínovaných vkladech, zvedáme v průměru o 0,5 %, protože klientům
chceme vždy nabízet férové a co nejlepší zhodnocení,” říká ředitel retailového bankovnictví Banky
CREDITAS Jan Jeřábek.
U ročního termínovaného vkladu roste úroková sazba z 0,7 % na 1,2 %, dvouletý termínovaný
vklad nabídne úrok 1,6 % a tříletý 1,85 % p.a.. Dvouprocentní hranici úročení překročí klienti u
delších termínovaných vkladů. Až 2,2 % p.a. u pětiletého vkladu, až 2,3% zhodnocení je čeká u
sedmiletého vkladu a u desetiletého termínovaného kladu se úrok může vyšplhat až na 2,6 %,
pokud bude připisován na konci období.
Pokud budou klienti potř ebovat své peníze dřív, můžou vybrat bez sankce až 20 % vkladu
př edčasně. Vklad nabízí banka CREDITAS v korunách i v eurech, minimální výše korunového
termínového vkladu je 5 000 Kč.

Termínovaný vklad (sazby p.a.)
Délka vkladu

Sazba
(připisována měsíčně)

Sazba
(připisována na konci období)

1 rok

1,20 %

2 roky

1,60 %

3 roky

1,85 %

5 let

1,90 %

2,20 %

7 let

2,00 %

2,30 %

10 let

2,10 %

2,60 %

Kontakt: pr@creditas.cz
INFORMACE O BANCE CREDITAS:
CREDITAS působí na finančním trhu už 22 let. Majoritním vlastníkem banky je finančník a investor Pavel Hubáček. Banka CREDITAS
se zaměřuje především na nadstandardní zhodnocení úspor pro retail, pro firmy pak na míru šité úvěry a bezkonkurenční devizové konverze. Jako
jedna z prvních spustila API a připojila do svého internetového bankovnictví účty dalších bank. Jako první také uvedla multibankovní platformu
Richee. V současné době má banka přes 45 tisíc klientů a bilanční sumu převyšující 30 mld. Kč.
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