PODMÍNKY AKCE „INVESTICE BEZ VSTUPNÍHO POPLATKU DO 11. 11. 2022 “ PRO STÁVAJÍCÍ KLIENTY (DÁLE TAKÉ
„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“).
DEFINICE POJMŮ
„Klient“ znamená fyzickou osobu, která s Bankou uzavřela nebo uzavře do 30. 9. 2022 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 všechny jednorázové a pravidelné Pokyny k nákupu Investičního nástroje z nabídky Banky pod
obchodní značkou Equa bank, jejichž datum investice (obchodu) je nejpozději 11. 11. 2022. Pokyn bude zpracován 11. 11. 2022, pokud
bude přijat do 12:00 hod. SEČ toho samého dne
„Vstupní poplatek“ představuje částku, kterou Klient hradí v souvislosti s provedením Pokynu; příslušná výše této částky je uvedena
v Sazebníku investičních nástrojů a služeb na webových stránkách Equa bank.
„Equa bank“ znamená obchodní značku Banky pro služby, které poskytovala Equa bank a.s, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská
661/4, PSČ 18600, IČO: 471 16 102, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1830 do
dne účinnosti fúze 1. 1. 2022.
PODMÍNKY AKCE
Pokud Klient v období od 1. 10. 2022 do 11. 11. 2022 zadá jednorázový nebo pravidelný Pokyn k nákupu Investičního nástroje s datem
obchodu Pokynu nejpozději 11. 11. 2022, nehradí Vstupní poplatek za provedení Pokynu. Akce se vztahuje i na Pokyny provedené v
rámci služby Drobného investování.
Banka si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli upravit či změnit, popř. tuto Akci ukončit.
Není-li v těchto Podmínkách uvedeno jinak, pojmy počínající velkým písmenem mají stejný význam jako definice obsažené ve
Všeobecných obchodních podmínkách Equa bank a Produktových podmínkách pro poskytování investičních služeb platných od 1. 4.
2022.
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.
UPOZORNĚNÍ
Investice do investičních nástrojů nejsou bankovním vkladem a nejsou pojištěny v rámci fondu pojištění vkladů. Čím vyšší je očekávaný
výnos, tím vyšší je potenciální riziko. Doba trvání investice ovlivňuje míru rizika. Výnos rovněž kolísá vzhledem k výkyvům měnových kurzů.
Hodnota investované částky a výnos z ní mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá
výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Vzhledem k
nepředvídatelným výkyvům a událostem na finančních trzích a riziku investičních nástrojů nemusí být zajištěno dosažení stanoveného
investičního cíle klienta. Od výnosů z investic musí být odečtena případná odměna a náklady Raiffeisenbank a.s. sjednané ve smluvní
dokumentaci, případně odměna a poplatky uvedené v sazebníku odměn a poplatků Raiffeisenbank a.s. Zdanění majetku klienta vždy závisí
na osobních poměrech klienta a může se měnit. Raiffeisenbank a.s. neposkytuje daňové poradenství, a proto odpovědnost spojená s
daňovými důsledky investice do investičních nástrojů zůstává plně na klientovi. Nabídka služby nesmí být předložena klientovi, který je
definován jako US person. Raiffeisenbank, a.s. neposkytuje daňové poradenství.
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