Výjimečné služby
pro výjimečné klienty

Úrokové zvýhodnění
ke vkladovému účtu až

1,2

Moravský Peněžní Ústav přináší nejvýznamnějším klientům komplexní nadstandardní péči s mimořádnými
produkty na bankovním trhu. Prioritou Moravského Peněžního Ústavu je budovat dlouhodobý vztah s našimi
významnými klienty na základě vzájemné spolupráce a důvěry.

Co je Prémiový klub?
V rámci Prémiového klubu je možné získat unikátní výhody. Prémiový klub poskytuje výjimečné zhodnocení výjimečným
klientům, kteří se nespokojí se standardem.

Výhody Prémiového klubu
Díky Prémiovému klubu získáte nadstandardní bankovní služby, které jsou tvořeny výhradně pro náročné klienty
očekávající prestižní služby, individuální přístup, vysokou profesionalitu a diskrétnost.

Komu je Prémiový klub určen?
Prémiový klub je určen nejnáročnější klientele, a proto je vstup do klubu podmíněn držením dalšího členského vkladu
(dále jen „DČV“) v minimální hodnotě 300 000 Kč.

*

Zlatý klub

Stříbrný klub

Červený klub

DČV ve výši 1 200 000 Kč a více

DČV ve výši 600 000 Kč – 1 199 000 Kč

DČV ve výši 300 000 Kč – 599 000 Kč

Úrokové zvýhodnění
ke vkladovému účtu až 1,2 % p. a.*

Úrokové zvýhodnění
ke vkladovému účtu až 1 % p. a.*

Úrokové zvýhodnění
ke vkladovému účtu až 0,7 % p. a.*

• nadstandardní finanční služby

• nadstandardní finanční služby

• nadstandardní finanční služby

• individuální přístup

• individuální přístup

• individuální přístup

• pravidelné informace

• pravidelné informace

• 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

o dění v MPU

• přednostní pozvání na akce
pořádané pro klienty MPU

• přednostní nabídka vybraných
produktů a služeb MPU

• špičková kvalita servisu – bankéř
k dispozici 7/24 hod
• přednostní obsluha na pobočkách MPU
* Uvedeného úrokového zvýhodnění klient dosáhne 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,
a za splnění podmínek uvedených v Podmínkách k Prémiovému klubu.

o dění v MPU

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo
Moravský Peněžní Ústav, patřící mezi největší spořitelní družstva na trhu, má 20letou historii, bilanční sumu 10,6 mld. Kč a téměř
12 000 klientů. Základní kapitál MPU dosahuje 1,365 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

www.mpu.cz

I

800 678 678

I Sadová 7, 760 01 Zlín I tel.: (+420) 577 054 135 I e-mail: zlin@mpu.cz
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
Pobočka Zlín

Moravský Peněžní Ústav je finalista
Ceny veřejnosti Zlaté koruny 2016.
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