PODMÍNKY AKCE „ ODMĚNA 1 000 KČ K TERMINOVANÉMU VKLADU“ (DÁLE JEN „AKCE“)
Akce byla zrušená ze strany Equa bank k 15. 4. 2020
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Akci organizuje Equa bank a.s., společnost se sídlem Praha 8, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, IČ 47116102, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1830
(dále jen „Equa bank“)
2.

PODMÍNKY AKCE (DÁLE JEN „PODMÍNKY“)

1.

Akce probíhá v období od 1. 3. 2020 do 16. 4. 2020.

2.

Účastníkem Akce se stává Klient, kterému exspiruje jednorázový Terminovaný vklad v období od 1. 3. 2020 do 31. 3. 2020.
Zároveň si tento Klient založí nový Terminovaný vklad s trváním minimálně 6 měsíců na částku 500 000 Kč a více, a to nejpozději
do 16. 4. 2020.

3.

Klientovi, který splní podmínky uvedené v bodu 1. těchto podmínek bude vyplacen bonus ve výši 1 000 Kč, a to v průběhu
následujícího kalendářního měsíce po splnění podmínek.

4.

Bonus ve výši 1 000 Kč náleží za každý založený Terminovaný vklad, který splní podmínky uvedené v bodu 2.

5.

Equa bank připisuje odměny Klientům pouze na jejich běžné Účty v Kč, které byly v souladu s platnými podmínkami Equa bank
řádně aktivovány, nebyly ze strany Klienta nebo Equa bank učiněn žádný úkon k ukončení Účtu, respektive smlouvy, na jejímž
základě je Účet veden, a nejsou postiženy výkonem rozhodnutí formou přikázání pohledávky z účtu (exekuce).

6.

Klientovi nenáleží náhrada nákladů, které mu vznikly při účasti na Akci.

7.

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

8.

Úrokové sazby Terminovaných vkladů platné v průběhu Akce:
•
•
•
•
•
•
•

6 měsíců
12 měsíců
18 měsíců
24 měsíců
36 měsíců
48 měsíců
60 měsíců

0,75 % p.a.
1,50 % p.a.
1,60 % p.a.
1,70 % p.a.
1,80 % p.a.
1,90 % p.a.
2,00 % p.a.

10.

Equa bank má právo podle vlastního uvážení tuto Akci zrušit.

11.

Equa bank si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli upravit či změnit.

12.

V žádné fázi Akce nedojde mezi Klienty k žádnému losování nebo náhodnému výběru ze strany Equa bank.

13.

Pro další informace a případné dotazy se účastník Akce může obrátit na linku Klientského centra 222 010 222 každý den v rámci
její pracovní doby.

3.

DEFINICE POJMŮ

Pojmy s velkými počátečními písmeny mají význam definovaný ve Všeobecných obchodních podmínkách Equa bank a příslušných
produktových obchodních podmínkách.
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