Podmínky akce:
„Garance úrokové sazby 8,9% p.a. u Půjčky od Equa bank“
(dále jen „Podmínky“ a „Akce“)
Akci organizuje Equa bank a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, IČ 471 16 102,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1830
(dále jen „Banka“).
Akci technicky pro Equa bank a.s. zajišťuje:
O2 Czech Republic a.s. IČ 60193336, DIČ CZ60193336, Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2,
PSČ 14022, Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2322.
Definice pojmů
„Smlouva o půjčce“ znamená Smlouva o půjčce založená na Konkrétní pobočce Banky.
„Klient“ znamená fyzickou osobu, která s Bankou uzavřela nebo uzavře Rámcovou smlouvu
o poskytování bankovních a platebních služeb Equa bank a.s. a Smlouvu o půjčce.
„Půjčka“ označuje produkt Půjčka, založená na Konkrétní pobočce Banky.
„Bonus“ znamená garance zápůjční úrokové sazby 8,9% p.a. na založenou Půjčku,
za předpokladu, že Klient podal žádost na jedné z Konkrétních poboček Banky.
„Promo SMS“ znamená SMS, kterou Klient obdrží v době konání Akce na svůj mobilní telefon
operující v rámci sítě O2.
„Konkrétní pobočky Banky“ na kterou se vztahují tyto Podmínky akce jsou:
-

Ústí nad Labem, Bílinská 3490/6

-

Praha 14, Černý Most, CČM, Chlumecká 765/6

-

Praha 4, Chodov, OC Chodov, Roztylská 2321/19

-

Brno, OC Avion, Skandinávská 2

-

Ostrava, OC Nová Karolina, Jantarová 3344/4

-

Havířov, Globus, U Skleníků 1490/24

Podmínky Akce
/

Platnost Akce je od 19. 4. 2017 do 5. 5. 2017.

/

Podmínkou vzniku nároku na Bonus jsou všechny tyto skutečnosti:

/

Klient v období platnosti Akce obdrží Promo SMS, podá žádost o Půjčku na konkrétní
pobočce Banky, a ve formuláři žádosti uvede do pole promo kód který obdrží na svůj
mobilní přistroj formou Promo SMS.

/

Banka si vyhrazuje právo neuzavřít s Klientem, který splnil výše uvedené podmínky,
Smlouvu o půjčce, zejména v souvislosti s vyhodnocením Klientovy úvěruschopnosti, jak
Bance ukládá zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

/

Bonus může jeden Klient obdržet pouze jednou.

/

Platí pro nové i stávající Klienty Equa bank.

/

Banka si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli upravit či změnit, popř. tuto Akci ukončit.

/

Tyto Podmínky jsou Smluvním dokumentem dle Všeobecných obchodních podmínek
Equa bank.

Pro další informace či s případnými dotazy se Klient může obrátit na linku Klientského centra
Banky 222 010 222 každý den

