
TriniTy bank a.s.
Tradiční hodnoty – chráníme je úspěšně pro naše klienty, již čtvrt století

Trinity Bank je ryze česká banka s 25letou historií, která se specializuje na privátní a korporátní 
bankovnictví. U fyzických osob se zaměřuje především na vkladové a spořicí produkty, které zajišťují 
nadstandardní zhodnocení úspor. Služby privátního bankovnictví jsou určeny klientům, kteří ocení 
komplexní a individuální přístup. Podnikatelům a obchodním společnostem nabízí Trinity Bank výhodné 
úvěrové i depozitní produkty s důrazem na rychlost jejich zpracování. Trinity Bank je předním specialistou 
na financování nemovitostních projektů a vyznačuje se velmi silnou kapitálovou přiměřeností. Patří 
mezi top 3 banky s nejvyšší kapitálovou přiměřeností v ČR.

V Trinity Bank je výjimečná kvalita služeb naplňována zejména osobním přístupem, budováním 
dlouhodobých vztahů s klienty a produkty se zajímavými podmínkami. Upřímný zájem o potřeby klienta 
a vstřícnost při řešení jsou základem jedinečného přístupu.

Proč Trinity bank
• 25 let na trhu

• 25 000+ spokojených klientů

• Individuální přístup

• Nadstandardní zhodnocení vkladů

• Dlouhodobý vztah a důvěra

• Výjimečný vztah ke klientům

Služby Trinity bank
• Privátní bankovnictví

• Spořicí účty pro fyzické i právnické osoby

• Běžné účty 

• Projektové a developerské financování

• Provozní financování

• Investiční úvěry

www.trinitybank.cz



Založení obchodní korporace Moravský Peněžní Ústav 
– spořitelní družstvo (dále také MPU)

brněnská pobočka

Další pobočka MPU byla otevřena v roce 2014 
v Brně v ulici Jánská

2014

nejoblíbenější produkt na trhu

Novinkou na trhu je vkladový účet Bonus+, který 
se od roku 2015 několikrát zařadil mezi 20 nejlepších 

finančních produktů v Ceně veřejnosti Zlaté koruny

2013

Překročení 10 miliard kč 
a první prémiový klub

Bilanční suma 10 miliard Kč a současně počet 
členů překročil 10 000. V tomto roce byl zaveden 

první věrnostní program − Prémiový klub

2015

Spuštění internetového bankovnictví 
a přesun sídla

Novinkou v roce 2009 bylo zavedení internetového 
bankovnictví, které klientům zjednodušilo 
a zpříjemnilo přístup a práci s účty

2009

Pražská pobočka

Po otevření první pobočky ve Zlíně MPU otevírá 
pobočku v hlavním městě. V tomto roce má 

MPU již více než 7 000 klientů

2007

největší na trhu

V roce 2004 se MPU zařadil mezi 3 největší spořitelní 
družstva v ČR. Počet klientů spořitelního družstva 
i nabídka produktů roste

2004

První pobočka

O čtyři roky později byla otevřena první pobočka 
MPU na náměstí Míru ve Zlíně

2000

Milníky společnosti

1996

zisk bankovní licence

Obdržení kladného stanoviska od České národní banky 
k žádosti o udělení bankovní licence

2018

banka slaví úspěšný první rok na trhu 

Během prvního roku působení na bankovním trhu 
je vzrůstající zájem o produkty a služby, nárůst o více jak 
14 000 nových klientů a současně 15 mld. Kč nových depozit

2020

2019
Vstup nové české banky na trh

• Výše depozit 16,576 mld. Kč

• Bilanční suma 18,458 mld. Kč

• Kapitálová přiměřenost 22,68 %

• Výše kapitálu 1,875 mld. Kč

• Výše úvěrů (brutto) 6,361 mld. Kč

• Téměř 25 000 klientů

Trinity bank v číslech k 30. 6. 2020


