Prémiový klub
Cílem Prémiového klubu Moravského Peněžního Ústavu – spořitelního družstva (dále jen„MPU“) je poskytnout nejvýznamnějším
klientům úseku Osobního bankovnictví komplexní nadstandardní péči a nejkvalitnější produkty na bankovním trhu (klientům
úseku Osobního bankovnictví účast v Prémiovém klubu zůstává i v případě, bude-li klient v rámci segmentace převeden do
úseku Privátní bankovnictví). Prioritou Prémiového klubu je budovat dlouhodobý vztah na platformě vzájemné spolupráce
a důvěry. Díky Prémiovému klubu klienti získají nadstandardní bankovní služby, které jsou tvořeny výhradně pro náročné
klienty očekávající prestižní služby, individuální přístup, špičkovou profesionalitu a diskrétnost.
V rámci Prémiového klubu je možné získat unikátní výhody na bázi širokého know-how a více jak 20-ti leté zkušenosti. Prémiový
klub poskytuje nadstandardní zhodnocení výjimečným klientům, kteří se nespokojí se standardem.
Prémiový klub je rozdělen do 4 úrovní, které nabízí různé stupně výhod.
1.
2.
3.
4.

Červený Prémiový klub
Stříbrný Prémiový klub
Zlatý Prémiový klub
Diamantový Prémiový klub – zřízen od 12. 9. 2016

Komu je Prémiový klub určen
Prémiový klub je určen nejnáročnější klientele. Vstup do Prémiového klubu (Červený, Stříbrný nebo Zlatý) je podmíněn
držením dalšího členského vkladu (dále jen „DČV“)* v minimální hodnotě 300 000 Kč, vloženého základního kapitálu MPU.

1. Červený Prémiový klub | DČV ve výši 300 000 Kč – 599 000 Kč
2. Stříbrný Prémiový klub | DČV ve výši 600 000 Kč – 1 199 000 Kč
3. Zlatý Prémiový klub | DČV vyšší než 1 200 000 Kč
4. Diamantový Prémiový klub | Vstup do Diamantového Prémiového klubu (dále také „DPK“) je podmíněn
splněním alespoň jedné z níže uvedených podmínek.
		 • Klientem 20 let
			 Jedná se o klienty, kteří jsou členy MPU již 20 let, přičemž rozhodné datum je vždy k 1. 1. daného roku, tzn. pokud si
klient založil členství 1. 12. 1996, splňuje podmínku pro vstup do Diamantového Prémiového klubu již nyní; pokud
si klient založil členství 15. 1. 1997, může být do Diamantového klubu zařazen až od 1. 1. 2017.
		 • Vkladový účet s výpovědní dobou vkladu 24 měsíců bez zadané výpovědi vkladu s celkovým zůstatkem vyšším
než 1 500 000 Kč (nebo ekvivalentu této částky v cizí měně)
			 Vztahuje se na stávající i nově založený vkladový účet s výpovědní dobou vkladu 24 měsíců.
		 • Běžný účet se zůstatkem k ultimu měsíce vyšším než 100 000 Kč (nebo ekvivalentu této částky v cizí měně) za
posledních 12 měsíců
			 Vztahuje se na klienty, kteří v uplynulých 12 měsících měli na svých běžných účtech k ultimu měsíce ve výši
100 000 Kč (nebo ekvivalentu této částky v cizí měně) a více.
		 • Nový úpis DČV v minimální výši 200 000 Kč
			 Jedná se o úpis DČV, který byl realizován po vzniku Diamantového Prémiového klubu, tj. od 12. 9. 2016.
		 • Nový úpis DČV v minimální výši 100 000 Kč Doporučeným klientem v rámci akce Doporučení**
			 Jedná se o úpis DČV, který byl realizován v rámci akce Doporučení, tj. od 16. 1. 2017. Doporučený klient má nárok
na založení vkladového účtu DIAMANT nebo vyplacení finanční odměny.
		 • Vložení prostředků ve výši 1 000 000 Kč a více Doporučeným klientem/Doporučenými klienty, které doporučí
stávající klient (Doporučitel) v rámci akce Doporučení**.
			 Jedná se o celkový objem prostředků vložených Doporučeným klientem/Doporučenými klienty, které doporučí
stávající klient (Doporučitel) v rámci akce Doporučení, přičemž celkový objem vložených prostředků je ve výši min.
1 000 000 Kč. Doporučitel má nárok na založení vkladového účtu DIAMANT nebo vyplacení finanční odměny.
* Základní členský vklad pro všechny členy je ve výši 1 000 Kč. Nad rámec tohoto vkladu může každý člen vložit do základního kapitálu i DČV. Vyšší DČV znamená větší
podíl na zisku, vyšší majetkovou účast v MPU (podobně jako akcie) a také více hlasů na osobu při hlasování na členské schůzi. Základní ani další členský vklad jakožto
kapitálová účast na MPU nejsou oproti vkladům na vkladových či běžných účtech vedených u MPU kryty pojištěním v rámci pojištění Fondem pojištění vkladů.
** Platnost akce Doporučení je od 16. 1. 2017. Bližší informace o akci Doporučení naleznete v Podmínkách akce Doporučení.

Hlavní výhody Prémiového klubu
1.
		
		
		
		

Červený klub
- úrokové zvýhodnění ke vkladovému účtu až 0,7 % p.a. *
- komplexní nadstandardní bankovní služby
- individuální péče
- pravidelné informace o dění v MPU**

2.
		
		
		
		
		
		

Stříbrný klub
- úrokové zvýhodnění ke vkladovému účtu až 1 % p.a. *
- komplexní nadstandardní bankovní služby
- individuální péče
- pravidelné informace o dění v MPU**
- přednostní pozvání na akce pořádané pro klienty MPU
- přednostní nabídka vybraných produktů a služeb MPU

3.
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Zlatý klub
- úrokové zvýhodnění ke vkladovému účtu až 1,2 % p.a. *
- komplexní nadstandardní bankovní služby
- individuální péče
- pravidelné informace o dění v MPU**
- přednostní pozvání pro dvě osoby na akce pořádané pro klienty MPU
- přednostní nabídka vybraných produktů a služeb MPU
- pravidelná neformální setkání se zástupci vedení MPU a osobními bankéři
- špičková kvalita servisu – bankéř k dispozici 7/24 hod
- přednostní obsluha na všech pobočkách MPU

* Uvedeného úrokového zvýhodnění dosáhne klient v případě, kdy částka DČV bude dosahovat stejné nebo vyšší hodnoty jako výše peněžních prostředků na
vkladovém účtu, k němuž se úrokové zvýhodnění bude vztahovat; v případě nižší hodnoty částky DČV se pak vždy úrokové zvýhodnění odpovídajícím poměrem sníží.
** Podmíněno sdělením e-mailové adresy a udělením souhlasu se zasíláním obchodních sdělení na tento e-mail.

Příklad úrokového zvýhodnění v rámci Červeného Prémiového klubu:
-

Pokud klient vloží DČV v částce 300 000 Kč a na vkladovém účtu, k němuž se bude vztahovat dané úrokové zvýhodnění,
má také zůstatek 300 000 Kč, tak úrokové zvýhodnění bude 0,7 % p.a.;

-

Pokud klient vloží DČV v částce 300 000 Kč a na vkladovém účtu, k němuž se bude vztahovat dané úrokové zvýhodnění,
má zůstatek 600 000 Kč, tak úrokové zvýhodnění bude, 0,35 % p.a ;

-

Pokud klient vloží DČV v částce 300 000 Kč a na vkladovém účtu, k němuž se bude vztahovat dané úrokové zvýhodnění,
má zůstatek 3 000 000 Kč, tak úrokové zvýhodnění bude 0,07 % p.a.;

-

Pokud klient vloží DČV v částce 300 000 Kč a na vkladovém účtu k němuž se bude vztahovat úrokové zvýhodnění, bude
mít nižší zůstatek než je výše vloženého DČV, tak úrokové zvýhodnění bude také 0,7 % p.a.

		

4.

Diamantový Prémiový klub

			
			

- zřízení speciálního vkladového účtu DIAMANT s úrokovým zvýhodněním 0,4% p.a. k ceníkové sazbě
v podobě pevné sazby garantované na 12 měsíců

			
			

- finanční odměna ve výši 1 500 Kč (pouze v případě, pokud klient nevyužije nabídky zřízení vkladového
účtu DIAMANT)

			

- komplexní nadstandardní bankovní služby

			

- individuální péče

			

- pravidelné informace o dění v MPU

			

- přednostní pozvání pro dvě osoby na akce pořádané pro klienty MPU

			

- přednostní nabídka vybraných produktů a služeb MPU

			

- pravidelná neformální setkání se zástupci vedení MPU a osobními bankéři

			

- špičková kvalita servisu – bankéř k dispozici 7/24 hod

			

- přednostní obsluha na všech pobočkách MPU

Vkladový účet DIAMANT
Jedná se o speciální vkladový účet DIAMANT s úrokovým zvýhodněním 0,4 % p.a., které bude připočteno k aktuální ceníkové
sazbě. Výsledná úroková sazba je garantována po dobu 12 měsíců v podobě pevné sazby. Vkladový účet DIAMANT je
jakýkoli aktuálně nabízený vkladový účet s výpovědní dobou vkladu nebo bez výpovědní doby vkladu vedený v měně CZK;
maximální povolený zůstatek na tomto účtu je 500 000,00 Kč, resp. v rámci akce Doporučení při splnění podmínky nového
úpisu DČV ve výši 100 000 Kč je pro Doporučeného klienta maximální povolený zůstatek na tomto účtu 250 000 Kč (bude
zajištěno blokací na účtu sjednanou v dodatku ke smlouvě).
Klient může mít vždy zřízen pouze jeden aktivní vkladový účet DIAMANT. V případě, že na nově založený vkladový účet
DIAMANT bude proveden převod peněžních prostředků z již existujícího totožného typu vkladového účtu (tzn. se stejnou
délkou výpovědní doby vkladu) klienta vedeného u MPU, bude na tomto novém účtu jako ceníková sazba nastavena
úroková sazba ve stejné výši jako na původním vkladovém účtu klienta, tzn. případné úrokové zvýhodnění se na nový účet
DIAMANT z existujícího účtu nepřenáší (viz níže podmínky k úrokovému zvýhodnění)
V případě zřízení vkladového účtu DIAMANT nemá klient již nárok na vyplacení finanční odměny, vyjma případů, kdy klient
současně splní podmínky v rámci akce Doporučení a tudíž mu vznikne nárok na finanční odměnu v rámci této akce, resp.
na dárkové poukázky v odpovídající hodnotě.
Finanční odměna
Finanční odměna je stanovena ve výši 1 500 Kč, s výjimkou případů nového úpisu DČV ve výši 100 000 Kč a více v rámci
akce Doporučení, kdy je finanční odměna stanovena ve výši 800 Kč.
Finanční odměna může být vyplacena převodem na jakýkoli účet uvedený klientem nebo může být vyplacena v podobě
dárkových poukázek. Klient si volí, jaký způsob výplaty odměny preferuje.
V případě vyplacení finanční odměny nemá klient již nárok na zřízení vkladového účtu DIAMANT a čerpání výhod v rámci
tohoto účtu.
Klient se zavazuje, že po dobu jednoho roku neporuší podmínku Diamantového Prémiového klubu, za kterou mu byla
poskytnuta finanční odměna.

Cena, podmínky nastavení úrokového zvýhodnění a další informace
Účast v Prémiovém klubu je po splnění podmínek zcela ZDARMA. MPU si vyhrazuje právo kdykoliv změnit uvedené
parametry. Klientovi nevzniká právní nárok na členství v Prémiovém klubu.
Podmínkou pro nastavení úrokového zvýhodnění je podání písemné žádosti s oznámením čísla účtu, na kterém má být
příslušné úrokové zvýhodnění nastaveno, nebo založení vkladového účtu DIAMANT, ke kterému je vyhotovena smlouva
o vkladovém účtu a současně dodatek ke smlouvě.
V případě, že dojde ke změně účasti klienta v Prémiovém klubu (v rámci kategorií Červený, Stříbrný a Zlatý Prémiový klub),
MPU provede v den této změny příslušnou úpravu úrokového zvýhodnění.
Klient může být při splnění podmínek zařazen do více Prémiových klubů současně, tzn. pokud klient splní podmínku
pro vstup do Diamantového Prémiového klubu a současně splňuje i podmínku pro vstup do dalšího Prémiového klubu
(Červený, Stříbrný, Zlatý), může mu být poskytnuto úrokového zvýhodnění vyplývající z obou Prémiových klubů.

Příklad:
Klient je již členem Prémiového klubu, realizuje další úpis DČV ve výši 200 000 Kč. Klient využije možnosti zařazení do
Diamantového Prémiového klubu a založí si nový vkladový účet DIAMANT a využije tak možnosti nastavení úrokového
zvýhodnění v podobě pevné sazby, nebo využije možnosti finanční odměny dle nastavených pravidel DPK. Klientovi se
zároveň navýší úrokové zvýhodnění v rámci stávajícího Prémiového klubu.

Členství v klubu zaniká v okamžiku, kdy klient přestane splňovat podmínky uvedené výše, tzn. stanovenou minimální
výši DČV a v rámci Diamantového Prémiového klubu také podmínky uvedené v dodatku ke smlouvě o vkladovém účtu
DIAMANT.
Přestane-li klient splňovat podmínky účasti v Prémiovém klubu (Červený, Stříbrný, Zlatý), MPU zruší v den zániku splnění
podmínek nastavení úrokového zvýhodnění oznámeného účtu. V případě, že klient opět začne splňovat podmínky
účasti v Prémiovém klubu a zároveň nepodal-li klient obdobnou žádost o nastavení úrokového zvýhodnění na jiném
než původně oznámeném účtu, MPU obnoví v den opětovného splnění podmínek účasti v Prémiovém klubu nastavení
úrokového zvýhodnění na oznámeném účtu.
Přestane-li klient splňovat podmínky účasti v Diamantovém Prémiovém klubu, MPU zruší úrokové zvýhodnění dle
podmínek uvedených ve smlouvě o vkladovém účtu, resp. v dodatku ke smlouvě.
Klienti, kteří využívají úrokového zvýhodnění ke svému vkladovému účtu získaného formou Kombi+ a nejsou členy
Prémiového klubu, budou mít možnost vstoupit do Prémiového klubu (Červený, Stříbrný, Zlatý) až po ukončení příslušného
úrokového zvýhodnění (toto zvýhodnění mohou klienti ukončit i předčasně; v takovém případě klient vstupuje do
Prémiového klubu automaticky dnem následujícím po ukončení příslušného úrokového zvýhodnění s tím, že pro nastavení
úrokového zvýhodnění platí podmínky stanovené výše). Vstup do Diamantového Prémiového klubu není podmíněn
ukončením úrokového zvýhodnění získaného před vstupem do DPK.

Tyto podmínky nabývají účinnosti 16. 1. 2017.

