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Podmínky akce „5 000 Kč k hypotéce Equa bank“ pro nové i stávající klienty
Equa bank a.s. (dále také „Akce“ a „Podmínky“)
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“)

Definice pojmů
„Klient“ znamená fyzickou osobu, která s Bankou uzavřela/nebo uzavře Rámcovou smlouvu o poskytování bankovních
služeb Equa bank a.s. a Smlouvu o hypotečním úvěru za účelem získání hypotečního úvěru.

„Hypotéka“ pro účely této akce znamená všechny typy účelových i neúčelových hypoték s úrokovým obdobím 3 roky
a 5 let, které Equa bank Klientům nabízí.
„Bonus“ znamená částku ve výši 5 000 Kč.

Podmínky Akce
•

Pokud Klient v období od 28. 6. 2016 do 13. 9. 2017 podepíše žádost o hypotéku a současně do 27. 9. 2017
uzavře s Equa bank smlouvu o hypotečním úvěru, získá Bonus.

•

Podmínkou vyplacení Bonusu je vedení korunového běžného účtu Bankou na jméno Klienta, žadatele
o hypoteční úvěr, z něhož bude hypoteční úvěr splácen.

•

Bonus bude Klientovi vyplacen v rámci prvního čerpání hypotečního úvěru - na základě Klientem podané
žádosti o čerpání hypotečního úvěru.

•

Bonus bude vyplacen na běžný účet Klienta, určený pro splácení hypotečního úvěru.

•

Bonus z této Akce může být kombinován s Bankou pořádanou akcí „Zdarma poplatek za poskytnutí hypotéky“
a „Sleva z úrokové sazby neúčelové hypotéky“. S jinou výhodou, slevou či benefitem, které Banka může
Klientům nabízet při poskytování Hypoték, není Bonus z této Akce kombinovatelný.

•

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

•

V žádné fázi Akce nedojde k žádnému losování nebo náhodnému výběru.

Pro další informace či s případnými dotazy se Klient může obrátit na linku Klientského centra 222 010 222 každý den
v době od 8:00 do 21:00 hodin.

