PODMÍNKY AKCE ODMĚNA ZA DOPORUČENÍ KLIENTA – BĚŽNÝ ÚČET (DÁLE JEN „AKCE“)
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Akci organizuje Equa bank a.s., společnost se sídlem Praha 8 - Karlín, 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 a.s.“)
PODMÍNKY AKCE (DÁLE JEN „PODMÍNKY“)
1.

kce probíhá v období od 1. 11. 2020 do 30. 11. 2020.

2.

Equa bank připíše Stávajícímu klientovi odměnu ve výši 300 nebo 100 Kč (dále jen „Odměna“), a to dle podmínek stanovených
čl. 3 níže, za předpokladu, že jím Doporučený klient platebních služeb Equa bank a.s. a provede bezhotovostní platbu Kartou do dvou
měsíců od aktivace Účtu. Stejnou výši Odměny připíše Equa bank i ve prospěch Účtu Doporučeného klienta.

3.

Odměna 300 Kč se vztahuje výhradně na Účty založené online, a to prostřednictvím webových stránek https://ucet.equabank.cz/,
Odměna 100 Kč se vztahuje na Účty založené na pobočkách Banky.

4.

Pro zařazení do Akce je nutné, aby Doporučený klient vyplnil v žádosti o zřízení Účtu do pole promo kód se souhlasem Stávajícího
klienta devítimístné mobilní telefonní číslo Stávajícího klienta (bez mezer a bez předvolby) nastavené Stávajícím klientem pro zasílání
autorizačních zpráv ze strany Equa bank.

5.

Equa bank bude pravidelně na měsíční bázi vyhodnocovat průběh Akce a bude Klientům, kteří mají nárok na Odměnu, připisovat
Odměnu ve prospěch jejich Účtů v průběhu následujícího měsíce po měsíci, ve kterém u Doporučeného klienta došlo ke splnění
Podmínek. Pokud vznikne nárok na Odměnu dle těchto Podmínek pro více Účtů, ke kterým však náleží jedno telefonní číslo,
Equa bank připíše Odměnu Stávajícímu klientovi s tímto telefonním číslem na ten Účet, který byl otevřen u Equa bank jako první
v pořadí. Doporučený klient nemůže jako telefonní číslo Stávajícího klienta použít své vlastní telefonní číslo.

6.

Equa bank připisuje odměny Klientům pouze na Účty v Kč, které byly v souladu s platnými podmínkami Equa bank řádně aktivovány,
nebyly ze strany Klienta nebo Equa bank vypovězeny či uzavřeny a nejsou postiženy přikázáním pohledávky z účtu (exekuce).

7.

Klientovi nenáleží kromě Odměny náhrada nákladů, které mu vznikly při konání činnosti dle těchto Podmínek.

8.

Equa bank má právo podle vlastního uvážení Akci zrušit.

9.

Equa bank si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli upravit, změnit či bez náhrady zrušit.

10. V žádné fázi Akce nedojde mezi Klienty k žádnému losování nebo náhodnému výběru ze strany Equa bank.
11. Z Akce jsou vyřazeny osoby, které sjednávají žádost o Účet z pověření Equa bank a za toto sjednání jim náleží jiná odměna.
V případě pochybností je poskytnutí Odměny na zvážení Equa bank.
12. 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.
DEFINICE POJMŮ
Pro účely těchto Podmínek mají pojmy s velkými počátečními písmeny následující význam:
„Účet“ - znamená pro účely Akce běžný účet v Kč vedený u Equa bank.
„Karta“ - znamená debetní kartu vydanou Equa bank.
„Stávající klient“ - je fyzická osoba, která má u Equa bank vedený běžný Účet v Kč, jenž byl v souladu s platnými podmínkami Equa bank
řádně aktivován, a která zaslala Doporučenému klientovi zprávu s doporučením Účtu Equa bank.
„Doporučený klient“ je fyzická osoba, která si během trvání Akce zřídí a aktivuje běžný Účet a do dvou měsíců od aktivace běžného
Účtu provede alespoň jednu bezhotovostní transakci debetní kartou Equa bank. Doporučeným klientem se nemůže stát Stávající klient
nebo bývalý klient Equa bank.
Stávající klient a Doporučený klient - společně „Klient/i“.
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