Stránka 1 z 3

PODMÍNKY AKCE „3 + 3“ („dále jen „Akce“) pro nové i stávající klienty
Equa bank a.s. (dále jen „Podmínky“)
Akci organizuje Equa bank a.s., společnost se sídlem Praha 1, Lazarská 1718/3, PSČ 111 21, IČ
47116102, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1830 (dále
jen „Banka“).

Definice pojmů
Pro účely těchto Podmínek mají pojmy s velkými počátečními písmeny následující význam:
„TV“ znamená Termínovaný vklad v Kč s dobou splatnosti 6 měsíců, o jehož zřízení Klient požádal v Době
trvání akce
„Karta“ znamená platební karta MasterCard Standard embosovaná i neembosovaná, kterou Banka Klientovi
vydala na jeho žádost k běžnému účtu v Kč.
„Transakce“ znamená provedení úhrady za zboží nebo službu Kartou u obchodníka nebo na internetu
v Době trvání akce. Pro tuto Akci se za Transakci nepovažují výběry hotovosti Kartou, výběry hotovosti
Kartou na pokladně obchodníka (CashBack) a platby bez přítomnosti Karty (MO/TO platby).
„Odměna“ znamená částku, kterou Banka vrátí Klientovi za provedené Transakce.
„Klient“ znamená fyzickou osobu, která s Bankou uzavřela Rámcovou smlouvu o poskytování bankovních a
platebních služeb a plní řádně závazky z této Rámcové smlouvy vyplývající.
„Vklad na TV“ znamená převod peněžních prostředků v Kč z běžného účtu Klienta na účet TV,
prostřednictvím internetového bankovnictví Banky.
„Sazebník“ znamená platný sazebník poplatků Banky.
„Účastník akce“ znamená Klient, který si v Době trvání akce zřídil v Bance TV nebo provedl Transakci
Kartou.
„Úrok“ znamená částku vypočtenou z Vkladu na TV úročeného 3 % p.a., kterou Banka v den splatnosti TV
připíše na běžný účet Klienta, případně na účet TV, jedná-li se o opakovaný TV.
„Doba trvání akce“ znamená časově vymezené období, po které Akce probíhá a jehož počátek je stanoven
na 00:30 hod. dne 07.11.2011 a konec na 23:30 dne 31.12.2011.
„Oznámení o úrokových sazbách“ znamená seznam aktuálně platných úrokových sazeb vyhlašovaných a
zveřejňovaných Bankou na www.equabank.cz, případně na pobočce Banky.
„IB“ znamená internetové bankovnictví Banky, prostřednictvím kterého Klient přistupuje ke svým účtům,
nakládá s prostředky na účtech a žádá o další produkty Banky.
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Podmínky akce 3 + 3
Termínovaný vklad na 6 měsíců za 3 % p.a.
•

O zřízení TV v Době trvání Akce mohou požádat nově příchozí Klienti i stávající Klienti Banky.

•

Podmínkou pro úspěšné zřízení TV je vedení běžného účtu v Kč. Je-li Klient stávajícím Klientem
Banky a nemá doposud zřízený běžný účet v Kč, pak o něj může zažádat ve svém IB nebo na
pobočce Banky. Je-li Klient nově příchozím Klientem, pak před žádostí o zřízení TV vyplní žádost o
zřízení běžného účtu v Kč, buď prostřednictvím internetu, na www.equabank.cz, nebo na pobočce
Banky. TV si následně může zřídit ve svém IB.

•

Banka úročí TV sazbou 3% p.a., uvedenou v Oznámení o úrokových sazbách.

•

V den splatnosti TV převede Banka Úrok na běžný účet Klienta, případně Úrok připíše na účet TV,
jedná-li se o opakovaný TV. Opakovaný TV je následně úročen sazbou zveřejněnou v Oznámení o
úrokových sazbách, platnému ke dni splatnosti TV.

•

Doba splatnosti TV počíná běžet okamžikem připsání částky Vkladu na TV v minimální výši
20.000 Kč.

•

Klient si může v Době trvání akce zřídit TV bez ohledu na jejich počet, maximálně však do jejich
celkové výše 2.000.000 Kč.

•

Překročí-li Klientova celková souhrnná výše všech zřízených TV v Době trvání akce sumu 2.000.000
Kč, má Banka právo uplatnit na všech TV Klienta, zřízených v Době trvání akce, individuální
úrokovou sazbu ve výši 1,9% p.a. platnou do doby splatnosti TV.

•

Zruší-li Účastník akce TV před datem splatnosti, je Banka oprávněna účtovat poplatky dle platného
Sazebníku.

3 % zpět z platby kartou
•

Akce je platná pro stávající i nově příchozí Klienty Banky, kteří jsou držiteli Karty.

•

Banka Klientovi, který je Účastníkem akce, vyplatí za každou Transakci Kartou, v Době trvání akce,
Odměnu, a to vrácení 3 % z celkové částky provedených Transakcí formou převodu na běžný účet
klienta v Kč.

•

Pro výpočet Odměny se Doba trvání akce dělí na dvě části, a to:
1. pro Transakce uskutečněné v období od 7. 11. 2011 do 30. 11. 2011, zaúčtované na vrub
běžného účtu Klienta do 5. 12. 2011 včetně;
2. pro Transakce uskutečněné v období od 1. 12. 2011 do 31. 12. 2011, zaúčtované na vrub
běžného účtu Klienta do 5. 1. 2012 včetně;

•

Minimální částka, která může být Účastníkovi akce v jednom kalendářním měsíci vrácena ve formě
Odměny, je 10 Kč.

•

Maximální částka, která může být Účastníkovi akce v jednom kalendářním měsíci vrácena ve formě
Odměny, je 2.250 Kč. Vypočtená výše Odměny bude zaokrouhlena na celé koruny směrem dolů.

•

Pro výpočet Odměny za Transakce provedené v cizí měně bude použit směnný kurz v souladu
s článkem 13.1 Všeobecných obchodních podmínek Equa bank a.s.

•

Transakce, které jsou na běžný účet Klienta zpětně připsány jako vrácené, stornované či
refundované, se do výpočtu Odměny za daný měsíc nezapočítávají.
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•

Banka Klientovi vyplatí Odměnu tak, že připíše částku Odměny na běžný účet Klienta v Kč, a to
v průběhu kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je Odměna
vyplácena.

•

Banka si vyhrazuje právo do výpočtu Odměny za daný měsíc nezahrnout takové typy Transakcí,
které představují prodej položek obchodníka prostřednictvím internetu a které jsou přímo směnitelné
za hotovost, nebo slouží k nákupu virtuálních platebních prostředků, například: virtuální peníze v
libovolné měně, herní žetony, penežní poukázky, otevřená deposita, telegrafické převody, služby
typu PaySec, MoneyBookers atd.

•

Způsob vyplacení Odměny je pevně stanoven a nemůže být měněn. Odměna již dále nepodléhá
zdanění.

Závěrečná ustanovení
•

Zřízení TV a získání Odměny za platby Kartou není vzájemně podmíněno, Klient je v Době trvání
akce oprávněn zřídit si pouze TV, nebo získat pouze Odměnu za platby Kartou, nebo si zřídit TV a
zároveň získat Odměnu za platby Kartou.

•

Banka si vyhrazuje právo Podmínky či Dobu trvání Akce kdykoliv změnit.

•

Klient souhlasí s obsahem těchto Podmínek a zavazuje se je dodržovat v okamžiku, kdy se stane
Účastníkem akce.

•

Ostatní podmínky Akce, neupravené těmito Podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními
Všeobecných obchodních podmínek Equa bank a.s.

•

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

•

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

