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Diamantový

Moravský Peněžní Ústav přináší svým klientům unikátní možnost zařazení a využití nadstandardních
výhod v rámci nové kategorie Prémiového klubu – Diamantový Prémiový klub (dále „DPK“). Využijte
všech výhod DPK na maximum a zhodnoťte své finanční prostředky nadstandardní úrokovou sazbou.

Diamantový Prémiový klub vám přináší:
Speciální vkladový účet DIAMANT, díky kterému získáte garantovanou pevnou
p. a.*
úrokovou sazbu po dobu jednoho roku navýšenou o úrokové zvýhodnění
Možnost úrokového zvýhodnění až
p. a.**

1,6 %

0,4 %

• individuální přístup
•	pravidelné informace o dění v MPU
•	přednostní pozvání pro dvě osoby na akce pořádané pro klienty MPU
•	přednostní nabídku vybraných produktů a služeb MPU
•	pravidelná neformální setkání se zástupci vedení MPU a osobními bankéři
•	špičkovou kvalitu servisu – bankéř k dispozici 7/24 hod
• přednostní obsluhu na pobočkách MPU

* Pevná úroková sazba se skládá z aktuální úrokové sazby dle Ceníku MPU a úrokového navýšení 0,4 % p. a. Podrobné informace o vkladovém účtu DIAMANT jsou obsaženy v Podmínkách k Prémiovému klubu.
**	Uvedeného úrokového zvýhodnění klient dosáhne při splnění podmínek v rámci Zlatého Prémiového klubu, kde dle platných podmínek může získat úrokové zvýhodnění až 1,2 % p.a., a současně při zřízení
vkladového účtu DIAMANT v rámci DPK, více informací v Podmínkách k Prémiovému klubu.

Podmínky vstupu do Diamantového Prémiového klubu
Klientem 20 let
	Jde o klienty, kteří v daném roce splňují podmínku založení členství před 20 lety, přičemž rozhodné
datum je vždy k 1. lednu daného roku.
Př.: Klient si založil členství 1. 12. 1996, má nárok na zařazení do DPK.
Klient si založil členství 15. 1. 1997, tzn. 1. 1. 2017 může být zařazen do DPK.

	
Vkladový účet s výpovědní dobou vkladu 24 měsíců bez zadané výpovědi vkladu
s celkovým zůstatkem vyšším než 1 500 000 Kč
Platí pro stávající i nově založený vkladový účet s výpovědní dobou vkladu 24 měsíců.

Běžný účet se zůstatkem k ultimu měsíce v min. výši 100 000 Kč za posledních
12 měsíců
	Vztahuje se na klienty, kteří v uplynulých 12 měsících měli na svých běžných účtech k ultimu měsíce
zůstatek 100 000 Kč a více.

Nový úpis dalších členských vkladů v min. výši 200 000 Kč
Jde o úpis, který byl realizován po vzniku DPK, tj. 12. 9. 2016.
Pro vstup do DPK je nutné splňovat alespoň jednu z výše uvedených podmínek (úplné znění podmínek
je k dispozici na internetových stránkách www.mpu.cz nebo na pobočkách MPU).

Diamantový

Prémiový klub

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo
Moravský Peněžní Ústav, patřící mezi největší spořitelní družstva na trhu, má 20letou historii,
bilanční sumu 10,8 mld. Kč a téměř 12 000 klientů. Základní kapitál MPU dosahuje 1,351 mld. Kč.
Dlouhodobou devizou je bezpečnost, spolehlivost a schopnost nabídnout nejlepší řešení
dle individuálních potřeb klienta. Dohled nad činností MPU vykonává Česká národní banka.
Hospodaření MPU je každoročně potvrzeno nezávislým auditorem, společností KPMG.
Strategickým cílem je transformace na banku.

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo
Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha 1
Pobočka Zlín I Sadová 7, 760 01 Zlín I tel.: (+420) 577 054 135 I e-mail: zlin@mpu.cz
Pobočka Praha I Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha 1 I tel.: (+420) 221 773 883 I e-mail: praha@mpu.cz
Obchodní místo Brno I Minoritská 2, 602 00 Brno I tel.: (+420) 221 773 170 I e-mail: brno@mpu.cz
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