PODMÍNKY AKCE „ODMĚNA K REPŮJČCE“ (DÁLE JEN „PODMÍNKY“ A „AKCE“)
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Akci organizuje Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051(dále jen „Banka“).
PODMÍNKY AKCE (DÁLE JEN „PODMÍNKY“)
•

Akce má platnost od 01.09.2021 do 28.02.2022

•

Každý Klient, který v období platnosti Akce podá žádost o RePůjčku a nejpozději do 13.03.2022 uzavře Smlouvu o půjčce na částku,
ve které bude součet převáděných závazků z jiné společnosti a případného neúčelového navýšení alespoň 100.000 Kč a současně
od Smlouvy o půjčce neodstoupí v průběhu 14 dnů od jejího uzavření, obdrží Bonus.

•

Bonus Klient obdrží bezhotovostně na svůj běžný účet vedený u Banky, nejpozději do 4 týdnů od načerpání půjčky.

•

Bonus může jeden Klient obdržet pouze jednou.

•

Akce platí pro nové i stávající Klienty Banky.

•

Banka si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv upravit či změnit, popř. tuto Akci ukončit.

•

Banka si vyhrazuje právo požadovat od Klienta úhradu nákladů souvisejících s předčasným splacením RePůjčky, splatí-li ji Klient
předčasně a bude-li suma předčasných splátek za toto období činit více než 50 % jistiny v době poskytnutí. Výše náhrady nákladů
za předčasné splacení je 1 % z předčasně splacené části úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným
koncem RePůjčky 1 rok. V ostatních případech je výše náhrady nákladů ve výši 0,5 % z předčasně splacené části RePůjčky.

•

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

•

Pro další informace či s případnými dotazy se Klient může obrátit na linku Klientského centra Banky 222 010 222 každý den v době
od 8:00 do 20:00 hodin
DEFINICE POJMŮ

Pro účely těchto Podmínek mají pojmy s velkými počátečními písmeny následující význam:
„Smlouva o půjčce“ znamená podle typu produktu Smlouvu o RePůjčce, Smlouvu o půjčce na refinancování či Smlouvu o půjčce na
konsolidaci.
„Klient“ znamená fyzickou osobu, která s Bankou uzavřela nebo uzavře pod značkou Equa bank Rámcovou smlouvu o poskytování
bankovních, platebních a investičních služeb a Smlouvu o půjčce.
„RePůjčka“ označuje kterýkoliv z produktů RePůjčka či RePůjčka na konsolidaci.
„Bonus“ znamená finanční odměnu ve výši 2.000 Kč.
„Equa bank“ znamená obchodní značku Banky pro Bankovní služby, které poskytovala Equa bank a.s. do dne účinnosti fúze sloučením
Banky a Equa bank a.s. a které po dni účinnosti fúze poskytuje Banka jako nástupnická společnost.
„Equa bank a.s.“ znamená společnost Equa bank a.s., IČO 471 16 106, sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, jež zanikla fúzí
sloučením s Bankou a jejíž jmění na Banku přešlo.

Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4,
zapsaná u MS v Praze, sp. zn. B2051, IČ: 49240901

Kontakty:
Equa bank, Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8

T: +420 222 010 222
E: info@equabank.cz

