Podmínky akce Odměna za doporučení klienta – Běžný účet (dále jen „Akce“)
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 (dále jen „Podmínky“)
1. Akce probíhá v období od 1. dubna 2013 do odvolání.
2. Equa bank připíše Klientovi odměnu ve výši 150 Kč („Odměna“) za předpokladu, že jím Doporučený klient
splní náležitosti stanovené v těchto Podmínkách. Stejnou výši Odměny připíše Equa bank i ve prospěch Účtu
Doporučeného klienta.
3. 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
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
doporučujícího použít své vlastní telefonní číslo.
4. Pro zařazení do Akce je nutné vyplnit do pole promo kód devítimístné mobilní číslo doporučujícího Klienta.
5. V případě, že se Klient účastní již jiné akce, kterou Equa bank pořádá, nemůže se stát účastníkem této Akce.
Výhody z Akcí se nesčítají.
6. Klientovi nenáleží kromě Odměny náhrada nákladů, které mu vznikly při konání činnosti dle těchto Podmínek.
7. Klient není při činnosti dle těchto Podmínek oprávněn jednat jménem Equa bank.
8. Equa bank má právo podle vlastního uvážení tuto Akci zrušit.
9. Equa bank si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli upravit či změnit.
10. Až do převzetí Odměny Klientem je Odměna nepřevoditelná na jinou osobu.
11. V žádné fázi Akce nedojde mezi Klienty k žádnému losování nebo náhodnému výběru ze strany Equa bank.
12. Pro další informace a případné dotazy se účastník Akce může obrátit na linku Klientského centra 222 010
222 každý den v době od 8:00 do 21:00 hodin.

Definice pojmů
Pro účely Podmínek mají následující pojmy níže uvedený význam:
„Účet“ znamená pro účely Akce běžný účet v Kč vedený u Equa bank, který byl v souladu platnými podmínkami
Equa bank řádně aktivován, nebyl ze strany Klienta nebo Equa bank vypovězen či uzavřen.
„Klient“ znamená fyzickou osobu, která u Equa bank otevřela či otevře v průběhu trvání Akce Účet.
„Doporučený klient“ je fyzická osoba, která si během trvání Akce zřídí a aktivuje Účet a do dvou měsíců od
aktivace Účtu provede alespoň jednu bezhotovostní transakci debetní kartou Equa bank.

