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PRAHA, 31. BŘEZNA 2017 

 
Banka CREDITAS zdvojnásobila od začátku roku počet 
klientů a snižuje úrokové sazby 
 
Banka CREDITAS má za sebou úspěšný rozjezd. Za první tři měsíce fungování na trhu 
vzrostl počet klientů z 20 000 na bezmála dvojnásobek. První kvartál uzavře navíc 
s hospodařením v kladných číslech. Bilanční suma banky překročila 25 miliard korun.  

Banka CREDITAS se po třech měsících rozhodla od 1. 4. snížit sazby u spořicího účtu. Nově 
založené účty tak budou úročeny základní sazbou 0,1 % p. a. a čtvrtletním bonusem ve výši 0,2 
% p. a. Celkové úročení 0,3 % p. a. klient získá, když z účtu neodešla v předchozím čtvrtletí 
žádná platba.  

Důvodem snížení úrokových sazeb je zodpovědný přístup k hospodaření. „Vzhledem 
k enormnímu zájmu klientů se nám podařilo již teď splnit naše cíle, chceme se nyní soustředit na 
úvěrovou stranu bilance a pečlivě rozložit vložené prostředky. Zároveň ale chceme být féroví ke 
stávajícím klientům,“ říká Vladimír Hořejší, předseda představenstva Banky CREDITAS.  
Stávajícím klientům banka proto úroky nemění (základní úročení 0,5 % p. a. a bonusový úrok 0,6 
% p. a.).  

* Základní úroková sazba je Bankou garantovaná do 31. 12. 2021. Tato nabídka garance Základní úrokové sazby je časově omezena a může být pro nové 
Klienty změnou tohoto Oznámení ze strany Banky kdykoliv odvolána. 

** V případě, že v průběhu Sledovaného období není ze Spořicího účtu proveden žádný výběr nebo převod Vkladů, je Klientovi připsán Úrokový bonus. 

 
 

INFORMACE O BANCE CREDITAS: 
 
Banka CREDITAS je nejmladší českou bankou, na trhu ale působila dvacet let jako spořitelní družstvo. V říjnu 2016 
získala již jako největší záložna na českém trhu bankovní licenci a od ledna 2017 působí jako Banka CREDITAS. 
Majoritním vlastníkem banky je finančník a investor Pavel Hubáček. V současné době má banka přes 35 tisíc klientů 
a bilanční sumu převyšující 25 mld. Kč. Své klienty obsluhuje v patnácti pobočkách.  
 
 
Kontakt pro média:  
e-mail: pr@creditas.cz 
CHM Communications: Ivo Měšťánek (mestanek@chmc.cz, 775 724 006)  

Spořicí účet 

Měna CZK 

Základní úroková sazba pro Spořicí účet založený do 31. 3. 2017* 0,5 % p.a. 

Základní úroková sazba pro Spořicí účet založený od 1. 4. 2017 0,1 % p.a. 

Úrokový bonus pro Spořicí účet založený do 31. 3. 2017** 0,6 % p.a. 

Úrokový bonus pro Spořicí účet založený od 1. 4. 2017** 0,2 % p.a. 


