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“Své finance mám
pod kontrolou

a dobře zúročené”

Aneta

TERMÍNOVANÉ   
VKLADY

2,3%
p.a.

úROkOVá sAzbA AŽ



- Délka vkladu minimálně 1 rok. 
- Výše vkladu do 5 mil. Kč.
- Je možno založit i více vkladů, celkový souhrn vkladů maximálně 5 mil. Kč na jednu osobu. 
- Úroky jsou připisovány měsíčně. 
- Pevná úroková sazba po celou dobu platnosti vkladu (do doby první obrátky při  revolvingu) .
- Pro nově zakládané termínované vklady ve stanoveném akčním období.
- Možnost předčasného výběru z vkladu během každého kalendářního roku až do výše 25 % aktuální 
  hodnoty vkladu bez smluvní pokuty.
- Vklad je pojištěn v rámci zákonného systému pojištění vkladů do výše částky odpovídající 100.000 EUR.

Celková úroková sazba = sazba dle sazebníku pro dané pásmo + bonus za další členský vklad 
dle sazebníku + akční bonus.  

CelKoVá ÚroKoVá Sazba V P.a. S aKčníM bonuSeM:

PáSMo 1 rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 let

do 99 999 kč 1,05 1,15 1,35 1,55 1,75

100 000 - 199 999 kč 1,10 1,20 1,40 1,60 1,80

200 000 - 299 999 kč 1,20 1,30 1,50 1,70 1,90

300 000 - 499 999 kč 1,25 1,35 1,55 1,75 1,95

500 000 - 999 999 kč 1,45 1,55 1,75 1,95 2,15

1 000 000 - 5 000 000 kč 1,60 1,70 1,90 2,10 2,30

TERMÍNOVANÉ
VKLADY

Úročení vkladu je možné pouze za splnění pravidla 1:10, tj. podmínky uvedené v ust. § 3 odst. 4 zákona č. 87/1995 Sb., 
o spořitelních a úvěrních družstvech, dle kterého souhrn zůstatků vkladů člena spojený s úrokem nebo obdobnou 
výhodou nesmí překročit desetinásobek souhrnu jeho splaceného základního členského vkladu a splaceného  
dalšího členského vkladu. 

členský vklad nespadá do systému pojištění vkladů.

Podrobnější informace Vám sdělí pracovníci Peněžního domu, spořitelního družstva. 

Peněžní dům, spořitelní družstvo
Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště
info@peneznidum.cz
telefon 800 888 232, 575 753 053, 776 681 233.  

www.peneznidum.cz

Časově omezená akce! Platnost pouze do 31. 3. 2019!

Akční bonus + 0,5 % p.a. k aktuálním úrokovým sazbám


