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Banka CREDITAS významně navýšila kapitál a v prvním čtvrtletí
vykázala zisk přes 31 milionů
Banka CREDITAS pokračuje ve svém druhém roce na bankovním trhu ve zdravém růstu. Již
po třech měsících se ukazatel čistého zisku dostal nad úroveň 31 milionů korun. Zlepšuje se také
objem úvěrů a s čisté úrokové výnosy. Současně s tím banka i nadále posiluje kapitálovou sílu
a investuje do nových technologií a klientských služeb.
Důležitým počinem letošního roku je navyšování kapitálové síly banky. Do poloviny dubna přibylo celkem
830 milionů korun, které vložil z naprosté většiny majoritní akcionář banky Pavel Hubáček. Současná
úroveň vlastního kapitálu dosahovala k 25. dubnu celkem 3,050 miliardy korun. To bance dává prostor pro
růst i investice.
„Jsme ve velmi dobré kondici. Při v zásadě stabilní úrovni vkladů se nám daří zvyšovat objem úvěrů, což
se pak pozitivně odráží na čistých úrokových výnosech a následně i v zisku,“ říká předseda představenstva
Banky CREDITAS Vladimír Hořejší. „Chceme pokračovat v organickém růstu úvěrů a také si udržet pozici
lídra v inovacích. Jsme zatím jediná banka na trhu, která využila PSD2 k tomu, aby přes její internetové
bankovnictví šlo ovládat účty v jiných bankách,“ dodává.
Nově můžou klienti CREDITASu ovládat přes internetové bankovnictví svůj účet v Air Bank. Jde už o
v pořadí třetí banku po Equa a Fio bance. Banka CREDITAS rovněž za několik měsíců spustí vlastní
multibankovní digitální platformu.
V prvním čtvrtletí banka CREDITAS také pokračovala v rozšiřování a inovování pobočkové sítě. Aktuálně
tak klienty obsluhuje v celkem šestnácti pobočkách v celé České republice.
Ukazatel
Bilanční suma
Zisk za 3M
Pohledávky za klienty
(primárně úvěry)

Hodnota za 1Q 2018

Hodnota za 1Q 2017

Meziroční změna

32,7 mld. Kč

26,4 mld. Kč

+ 23,9 %

31,2 mil. Kč

1,8 mil. Kč

+ 1633,3 %

11,7 mld. Kč

9,0 mld. Kč

+ 30,0 %

Kontakt:
Ivo Měšťánek, CHMC, mestanek@chmc.cz,
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. V současné době má banka přes 40 tisíc klientů a
bilanční sumu převyšující 32 mld. Kč. Své klienty obsluhuje v šestnácti pobočkách.
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