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PRO SPOLEČNOST
Obec Vrbátky
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bankovní poradce TOP SB
tel. 955 559 362, 724 719 540
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Zhodnocování volných finančních prostředků
Zůstatky na běžných účtech a další dočasně volné finanční prostředky lze velmi efektivně a v některých případech zcela
automaticky zhodnocovat prostřednictvím výhodněji úročených účtů nebo využitím různých investičních příležitostí.

Spořicí účet Bonus
Profi Spořicí účet Bonus je korunový spořicí účet bez výpovědní doby.
Profi Spořicí účet Bonus lze jednoduše ovládat i prostřednictvím internetového bankovnictví, peníze jsou proto v případě
potřeby neustále k dispozici. Aktuální základní úroková sazba + fixní bonusová sazba (platná k 6.12.2021) je :
Profi Spořicí účet Bonus 2)

1. pásmo
do 30 000 000,00 Kč

základní úroková sazba

0,01

fixní bonusová sazba platná od 1.12.2021 do 31.12.2021

0,02

základní úrok. sazba + fixní bonusová sazba

0,03

Výhody:
▪ vyšší úrokové zhodnocení než na běžných účtech
▪ možnost získání úrokového bonusu
▪ pravidelné i nepravidelné vklady a výběry
▪ okamžitý přístup k Vašim penězům
▪ propojení s běžným účtem pomocí internetového bankovnictví
▪ minimální riziko – vklad je ze zákona pojištěn
▪ žádné poplatky za zřízení a vedení účtu
▪ měsíční elektronický výpis zdarma

Termínovaný vklad
Termínovaný vklad s individuální pevnou úrokovou sazbou je účet s pevným termínem, který slouží ke krátkodobému a
střednědobému zhodnocování volných finančních prostředků v Kč a cizí měně. Je to způsob jak zhodnotit peníze
výrazněji než u standardních termínovaných vkladů při zachování nízké míry rizika. Má jednorázovou splatnost a není
automaticky obnovován. Minimální vklad je 1 000 000 Kč. Tento vklad Vám přináší zvýhodněnou úrokovou sazbu
odvozenou od aktuálního stavu úrokových sazeb na mezibankovním trhu.
Úroková sazba je neměnná po celou dobu trvání vkladu.
U všech vkladů se úroky účtují vždy na konci termínu a po zdanění se převádějí s jistinou na běžný účet. Úroky podléhají
zdanění srážkovou daní.
Termínovaný vklad s individuální úrokovou sazbou umožňuje lepší úrokové zhodnocení než u standardních
termínovaných vkladů
Aktuální úroková sazba pro Vás je:

6 měsíců

12 měsíců

2,05 % p.a.

2,20 % p.a.

Výše uvedená nabídka zahrnuje vybrané služby Komerční banky.
V případě Vašeho zájmu jsme připraveni podat doplňující informace nebo zodpovědět Vaše dotazy.
Usilujeme o spokojenost a úspěšnost klientů a máme zájem vytvořit vztahy dlouhodobého partnerství. Věříme,
že tato nabídka uspokojí Vaše potřeby.

Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360

2/2
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 1. 9. 2021
VER F SMB_INDNAB.DOT 6.12.2021 4:59 ODP.

