PODMÍNKY AKCE „INVESTUJTE A ZÍSKEJTE BONUS 500 KČ“ PRO DOSUD NEINVESTUJÍCÍ KLIENTY EQUA BANK A.S.
(DÁLE TAKÉ „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“).
Definice pojmů
„Klient“ znamená fyzickou osobu, která s Bankou uzavřela nebo uzavře Rámcovou smlouvu o poskytování bankovních, platebních
a investičních služeb Equa bank a.s., v rámci investičního dotazníku byly pro ni Investiční nástroje vyhodnoceny jako přiměřené a zároveň
potvrdila Produktové podmínky pro poskytování investičních služeb.
„Investice“ pro účely této Akce znamená nákup Investičních nástrojů z nabídky Banky. Nákup Investičních nástrojů je proveden na
základě Pokynu k nákupu nebo pravidelného Pokynu k nákupu, který Klient zadal prostřednictvím internetového bankovnictví s datem
obchodu nejpozději do 30. 11. 2019.
„Bonus“ je jednorázově vyplacený bonus ve výši 500 Kč. Bonus je vyplacen Klientovi na jeho běžný nebo spořicí účet vedený u Banky,
a to nejpozději do dvou kalendářních měsíců od splnění všech podmínek pro získání Bonusu.
Podmínky Akce
Akce je určena Klientům, kteří dosud prostřednictvím Banky nenakoupili Investiční nástroje a kteří v období od 24. 9. 2019 (včetně) zadají
s datem obchodu nejpozději do 30. 11. 2019 prostřednictvím internetového bankovnictví:
•
•
•

jednorázové Pokyny k nákupu Investičních nástrojů v souhrnné částce alespoň 10 000 Kč a dojde k řádné realizaci těchto
Pokynů; nebo
pravidelné Pokyny k nákupu Investičních nástrojů v částce alespoň 1 000 Kč měsíčně na dobu alespoň 1 roku a dojde
k řádné realizaci prvního pravidelného Pokynu v částce alespoň 1 000 Kč; nebo
do 30. 11. 2019 dojde k realizaci Pokynů k nákupu Investičního nástroje v rámci služby Drobného investování v částce alespoň
1 000 Kč.

V případě splnění výše uvedených podmínek bude Klientovi na jeho běžný nebo spořicí účet vedený u Banky vyplacen Bonus.
Banka si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli upravit či změnit, popř. tuto Akci ukončit.
Pojmy počínající velkým písmenem budou vykládány v souladu s definicemi obsaženými ve VOP a příslušných produktových podmínkách
Banky (POP).
Tyto Podmínky jsou Smluvním dokumentem dle VOP.
Pro další informace či s případnými dotazy se Klient může obrátit na linku Klientského centra 222 010 100 každý den v době od 8:00 do
18:00 hodin.

Equa bank a.s. se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8
zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 1830, IČ: 471 16 102
SWIFT: EQBKCZPP		
www.equabank.cz

Equa bank a.s.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8

T +420 222 010 222
F +420 222 010 333
info@equabank.cz

