PODMÍNKY AKCE ”ZLATÁ KARTA K BĚŽNÉMU ÚČTU ZDARMA DO KONCE ROKU 2021“ (DÁLE JEN „AKCE“)
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“)
PODMÍNKY AKCE
1.

Účastníkem Akce se stává:
•

•

nový Klient, který si během Období trvání Akce zažádá o běžný účet v Kč s platební kartou Debit MasterCard Gold (dále
jen „Zlatá karta“) a v tomto období uzavře Rámcovou smlouvu o poskytování bankovních, platebních a investičních služeb
Equa bank a.s.
nebo
stávající Klient, který je držitelem Debit MasterCard (dále jen „Standardní platební karta“) a požádá si v období trvání
Akce o změnu platební karty ze Standardní platební karty na Zlatou kartu.

2.

Účastníkovi Akce, který nejpozději v měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo k žádosti o Zlatou kartu, tuto Zlatou kartu vydanou
k účtu zřízenému dle bodu 1. Podmínek aktivuje, vznikne nárok na Bonus v podobě vedení produktu Zlatá karta zdarma
do konce roku 2021.

3.

Pokud Klient nesplní podmínky Akce podle bodu 1. a 2. výše, bude mu účtován poplatek za Zlatou kartu dle platného Sazebníku.

4.

Po skončení Bonusu bude Klientovi i nadále Zlatá karta vedena, od 1. 1. 2022 však za poplatek dle platného Sazebníku.

5.

Klient má možnost kdykoliv v průběhu Akce i po jejím skončení požádat o výměnu Zlaté karty na Standardní platební kartu
a vedení Zlaté karty tímto krokem ukončit.

6.

Equa bank má právo kdykoliv ukončit Období trvání Akce. Equa bank si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv upravit, změnit,
či bez náhrady zrušit.

7.

Klient přijímá tyto Podmínky, stane-li se Účastníkem Akce.

8.

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

9.

Bonus nelze alternativně vyplatit v hotovosti ani požadovat jiné plnění.

10.

V případě, že se Klient účastní již jiné Akce, kterou Equa bank pořádá, nemůže se stát Účastníkem této Akce. Výhody z akcí se
nesčítají.
DEFINICE POJMŮ

Pro účely těchto Podmínek mají pojmy s velkými počátečními písmeny následující význam:
„Bonus“ znamená vedení produktu Zlatá karta do konce roku 2021 zdarma.
„Klient“ znamená fyzickou osobu, která s Equa bank uzavřela Rámcovou smlouvu o poskytování bankovních, platebních a investičních
služeb Equa bank a.s.
„Období trvání Akce“ znamená dobu, po kterou Akce probíhá. Akce začíná 17. 6. 2021 a končí 31. 8. 2021.
„Účastník Akce“ znamená fyzickou osobu, která zároveň splnila podmínky dle bodů 1., 2. Podmínek výše.
„Účastník Akce není“ stávající Klient, který již je držitelem Zlaté karty, a to ani v případě, že v období trvání Akce realizuje výměnu
platební karty ze Zlaté karty na Standardní platební kartu a následně opět požádá o její výměnu na Zlatou kartu. Účastníkem Akce
se nemůže stát Klient, který provede v období trvání Akce změnu typu Zlaté karty na jiný typ balíčku (Premium nebo Premium Plus).
Účastníkem Akce není stávající Klient, který je držitelem Zlaté karty bez aktivního balíčku Premium nebo Premium Plus, který si v období
Akce požádá o opětovné založení balíčku Premium nebo Premium Plus. Účastníkem akce není Klient, u kterého v období Akce proběhne
obnova plastu Zlaté karty (např. z důvodu automatické obnovy pro ukončení platnosti plastu, na žádost Klienta pro mechanické poškození
karty či z důvodu ztráty platební karty).
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