PODMÍNKY AKCE „INVESTICE SE ZVÝHODNĚNÝM TERMÍNOVANÝM VKLADEM“ PRO NOVÉ I STÁVAJÍCÍ KLIENTY (DÁLE TAKÉ
„PODMÍNKY“ A „AKCE“) PLATNÉ DO 31. LEDNA 2022
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
Pokud Klient zadá na pobočce jednorázový Pokyn k nákupu Investičních nástrojů v částce rovné nebo vyšší než 100 000 Kč, může
si Klient na stejnou nebo nižší částku požádat o založení Zvýhodněného termínovaného vkladu. Aby Banka mohla žádost o založení
Zvýhodněného termínovaného vkladu přijmout, musí být datum žádosti o založení Zvýhodněného termínovaného vkladu shodné s datem
přijetí Pokynu k nákupu Investičních nástrojů.
Pokud z nějakého důvodu nedojde k provedení Pokynu k nákupu Investičních nástrojů a požadované Investici, například z důvodu
nedostatku prostředků na Účtu Klienta, Termínovaný vklad bude úročen základní Úrokovou sazbou podle aktuálního Úrokového lístku.
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 Všeobecných obchodních podmínek
Equa bank a příslušných produktových podmínkách Equa bank.
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 222 010 222 každý den v době
od 8:00 do 20:00 hodin.
DEFINICE POJMŮ
„Klient“ znamená fyzickou osobu, která s Bankou uzavřela nebo uzavře pod obchodní značkou Equa bank Rámcovou smlouvu
o poskytování bankovních, platebních a investičních služeb v rámci investičního dotazníku byly pro ni Investiční nástroje vyhodnoceny
jako přiměřené a zároveň potvrdila Produktové podmínky pro poskytování investičních služeb Equa bank.
„Investice“ pro účely této Akce znamená nákup Investičních nástrojů po značkou Equa bank. Nákup Investičních nástrojů je proveden
na základě Pokynu k nákupu, který Klient zadal na příslušné pobočce označené obchodní značkou Equa bank.
„Zvýhodněný termínovaný vklad“ je jednorázový Termínovaný vklad otevřený na pobočce označené obchodní značkou Equa bank
s dobou splatnosti 3 nebo 6 měsíců a úrokovou sazbou 3,5 % p.a.
„Equa bank“ znamená obchodní značku Banky pro 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.
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