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PRAHA, 30. PROSINCE 2016 

 
Banka CREDITAS vstupuje na trh s nejlepším 
spořením a běžným účtem zdarma 
 
Od ledna 2017 se CREDITAS oficiálně stává bankou. V nové nabídce se soustředí na produkty, kde chce 
výrazně posilovat podíl na trhu: běžný účet, spoření a transakce v cizích měnách. Velký zájem očekává banka 
kromě běžného účtu zejména o spořicí účet s celkovým úročením 1,1 % p.a., termínovaný vklad se sazbou až 
2,5 % p.a. 
 
Konstrukce nabídky pro retail má podle předsedy představenstva Banky CREDITAS Vladimíra Hořejšího jasný cíl: 
„Chceme být pro klienty jejich hlavní bankou pro platební styk a výhodné zhodnocování úspor. Základem jsou proto 
atraktivní sazby pro spoření a běžný účet s širokou škálou moderních nástrojů obsluhy. Klienti jistě ocení i nové 
moderní pobočky.“  
 
SPOŘICÍ ÚČET S ÚROČENÍM 1,1 % ROČNĚ   
Banka CREDITAS vstupuje na trh s nejvýhodnějším úrokem pro spořicí účet. Spořit u ní můžou klienti navíc bez 
omezení výše vkladů, bez pásmového úročení, a bez nutnosti založení či využívání jakýchkoli jiných produktů 
banky. Celkové úročení 1,1 % p. a. klient získá, když využívá spořicí účet k jeho účelu, tedy ke spoření (z účtu 
neodešla v předchozím čtvrtletí platba). I pokud nastal odchozí pohyb na účtu, úspory se vždy zhodnotí minimálně  
o 0,5 %.  
 
„Už základními parametry jde o nejvýhodnější spořicí účet na trhu, chtěli jsme ale něco navíc. Základ sazby ve výši 
minimálně 0,5 % garantujeme po následujících pět let, tedy až do roku 2021. Je to závazek vůči klientům, kteří díky 
tomu nemusejí každý měsíc přemýšlet, zda je jejich spoření ještě výhodné,“ dodává Vladimír Hořejší.  
 
TERMÍNOVANÉ VKLADY SE SAZBOU AŽ 2,5 % ROČNĚ 
Výhodné budou pro klienty i termínované vklady s pevně danou sazbu, která se během doby vkladu nemění. Klienti si 
můžou zvolit období vkladu od 1 roku až do 10 let a připisování úroků měsíčně nebo na konci období. Pokud budou 
potřebovat peníze, můžou vybrat bez sankce až 20 % vkladu předčasně. Vklad nabízí banka CREDITAS v korunách  
i v eurech, minimální výše korunového termínového vkladu je 5 000 Kč.  
 
BĚŽNÝ ÚČET S NADSTANDARDNÍ ŠÍŘÍ SLUŽEB ZDARMA  
Základní a nejčastější transakce na běžném účtu nabízí banka zdarma. Samozřejmostí je bezplatné vedení účtu, 
vedení libovolného počtu fyzických karet MasterCard Standard a virtuální platební karty MasterCard Virtual. Zdarma 
jsou všechny příchozí a odchozí platby či trvalé příkazy a pět výběrů z jakéhokoli bankomatu v ČR. Účet má 
bezkonkurenční podmínky pro cestování a platby do/ze zahraničí. Např. výběr z bankomatu v zahraničí je jen za  
30 Kč. Účet je možné otevřít kromě českých korun také v dalších šesti měnách (EUR, USD, GBP, CHF, PLN a RUB).  
 
ŠIROKÁ NABÍDKA PRO FIRMY  
Základem nabídky pro právnické osoby je běžný účet, který má shodné parametry (a shodný sazebník), jako běžný 
účet pro osoby fyzické. 
 
Právě firemní zákazníci Banky CREDITAS tvoří jádro více než 2000 klientů využívajících FX služby a mezinárodní 
platby. U cizoměnových operací navíc oceňují, že kromě 14 základních měn CREDITAS zrealizuje konverzi i u 
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ostatních, volně směnitelných měn (při objemu nad 500 000 Kč). Další výhodou jsou výborné převodové kurzy. Banka 
totiž pro klienty používá výhodnější kurzy a poplatky za cizoměnové platby jsou již od 15 Kč.  
 

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 téměř 20 tisíc 
klientů a bilanční sumu převyšující 10 mld. Kč. Aktuálně má 15 poboček.  
 
 
Kontakt pro média: 
e-mail: pr@creditas.cz, 
CHM Communications: Ivo Měšťánek (mestanek@chmc.cz, 775 724 006)  
 


