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PRAHA, 15. PROSINEC 2022 

 
 
Max banka navyšuje sazbu půlročních termínovaných vkladů 
v korunách, nově nabídne výnos 6,06 % ročně 
 
S účinností od čtvrtka 15. prosince zvyšuje Max banka úrokové sazby u nejkratších šestiměsíčních 
termínovaných vkladů v korunách. Výnos překoná hranici šesti procent a vzroste na 6,06 % p. a. 
Kromě toho vzrostou ke stejnému datu i sazby u termínovaných vkladů v dolarech a eurech. 
V amerických dolarech dosáhnou klienti na nejvýhodnější sazbu při uložení financí na jeden rok 1,00 
% p. a., u spoření v eurech se nejvíce vyplatí vklad na dva roky, který nabídne výnos ve výši 1,15 % 
ročně. 

„Termínované vklady nabízejí domácnostem v současné době bezpečný způsob, jak zhodnotit své finance 
díky garantovaným výnosům. Nově jsme se v Max bance rozhodli zvýšit úrokovou sazbu u půlročních 
termínovaných vkladů v korunách a také u termínovaných vkladů v eurech a dolarech. Chceme tímto krokem 
vyjít vstříc klientům, pro které byl roční termínovaný vklad dlouhý a zároveň klientům, kteří mají vklady 
v cizích měnách. Víme, že v současné době tyto sazby nepokryjí inflaci, ale mohou její následky alespoň 
částečně mírnit,“ uvedla Irena Jandíková, ředitelka retailového bankovnictví Max banky. 

Založení a vedení termínovaného vkladu je zdarma. Klienti mají možnost si vklad zřídit online ve svém 
internetovém bankovnictví. Minimální výše vkladu je 100 000 Kč, horní hranice je bez omezení. Pro cizí měny 
se jedná o ekvivalent této částky v dané měně. Za předčasný výběr banka neúčtuje poplatky, ale klient ztrácí 
nárok na úroky za dobu trvání vkladu. 

Klientům se zájmem o atraktivní výnosy je dále k dispozici běžný účet s úrokovou sazbou 4,61 % ročně na 
celý zůstatek a bez podmínek s názvem NEO, který si lze během chvíle založit na www.maxbanka.eu a 
jehož vedení je zdarma. Klient k němu získá mezinárodní kartu Mastercard Standard. Mezi jeho další výhody 
patří bezplatné výběry kartou z libovolného bankomatu kterékoliv banky doma i ve světě (s výjimkou 
případných poplatků účtovaných přímo provozovatelem bankomatu) či možnost bezplatné ochrany karty 
v zahraničí před dynamickou měnovou konverzí (DCC) při výběrech hotovosti z bankomatů nebo při platbách 
kartou. Klienti Max banky mohou také využít výhod spořicího účtu v korunách, který nabízí úrokovou sazbu 
6,01 % ročně, je bez podmínek a omezení a lze si ho rovněž zřídit online.  

/Následují Přílohy 1, 2 a 3 – Tabulky se sazbami na termínovaných vkladech v českých korunách, eurech a 
amerických dolarech/ 
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Příloha 1: 
Termínované vklady od Max banky v českých korunách platné od 15. prosince 2022 
 
 6 měsíců 

 
1 rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 let 

Úroková sazba p. a. 6,06 % 6,11 % 3,71 % 3,11 % 2,91 % 2,61 % 
 

Poznámky: 
- Založení a vedení termínovaného vkladu je zdarma. 
- Minimální výše vkladu je 100 000 Kč, maximální výše není stanovena. 
- Za předčasný výběr termínovaného vkladu banka neúčtuje poplatky, ale klient ztrácí nárok na úroky 

za dobu trvání vkladu. 
 
Příloha 2: 
Termínované vklady od Max banky v eurech platné od 15. prosince 2022 
 
 6 měsíců 

 
1 rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 let 

Úroková sazba p. a. 0,75 % 1,05 % 1,15 % 1,10 % - - 
 

Poznámky: 
- Založení a vedení termínovaného vkladu je zdarma. 
- Minimální výše vkladu je 3 700 EUR, maximální výše není stanovena. 
- Za předčasný výběr termínovaného vkladu banka neúčtuje poplatky, ale klient ztrácí nárok na úroky 

za dobu trvání vkladu. 
 
Příloha 3: 
Termínované vklady od Max banky v amerických dolarech platné od 15. prosince 2022 
 
 6 měsíců 

 
1 rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 let 

Úroková sazba p. a. 0,80 % 1,00 % 0,75 % 0,40 % - - 
 

Poznámky: 
- Založení a vedení termínovaného vkladu je zdarma. 
- Minimální výše vkladu je 4 500 USD, maximální výše není stanovena. 
- Za předčasný výběr termínovaného vkladu banka neúčtuje poplatky, ale klient ztrácí nárok na úroky 

za dobu trvání vkladu. 
 

----- 
 
Web banky: www.maxbanka.eu | Kontakt pro média: e-mail: anna.bakosova@maxbanka.eu 
 
 
Informace o Max bance: 
Max banka působí na bankovním trhu již od roku 1991. Během své 31leté historie působila pod značkami LBBW Bank 
CZ a.s., BAWAG Bank CZ a.s. či Expobank CZ a.s. Banka nabízí online produkty pro retailovou klientelu od platebního 
styku přes depozitní produkty po spotřebitelské úvěrování. Max banka a.s. je součástí české finanční skupiny 
CREDITAS, která se zaměřuje především na dlouhodobé investice v konzervativních odvětvích. Hlavními pilíři 
podnikání skupiny jsou finanční služby, reality a energetika. 
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