Podmínky akce „SPORTKLINIK“ (dále jen „Akce“) a (dále jen „Podmínky“)
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 „Banka“)

Podmínky Akce
1.

Účastníkem Akce se stává nový Klient, který si během Období trvání akce zřídí na pobočce Banky běžný účet v Kč
s platební kartou a uzavře Rámcovou smlouvu o poskytování bankovních a platebních služeb Equa bank a.s., a
stávající Klient, který si v Období trvání akce na pobočce Banky zřídí běžný účet v Kč s platební kartou.
2. Akce se vztahuje pouze na pobočku: Gočárova třída 549/16, Hradec Králové 500 02.
3. Účastníkem Akce se nestává Klient, který v Období trvání Akce zřídí běžný účet s platební kartou prostřednictvím
žádosti o běžný účet v Kč na internetové adrese www.equabank.cz nebo prostřednictvím svého přímého
bankovnictví.
4. Pro zařazení do Akce musí Klient bankéři doložit členství ve Věrnostním programu Sportklinik prostřednictvím
věrnostní karty vydané společností SPORTKLINIK s.r.o. se sídlem Hradec Králové, Pražské předměstí, Horova 36,
PSČ 500 02, IČ 27472736, zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
21065.
5. Účastníkovi Akce, který si který si do dvou kalendářních měsíců od zřízení běžného účtu v Kč aktivuje platební kartu
a provede s ní alespoň jednu Platbu kartou, vydanou k účtu zřízenému dle bodu 1., u obchodníka, bude připsán
Bonus za první platbu kartou v hodnotě 300 Kč.
6. Účastníkovi Akce, který během Období trvání akce požádá o hypoteční úvěr a smlouvu o hypotečním úvěru do
30.06.2014 podepíše, bude poskytnuto Zvýhodnění hypotečního úvěru.
7. Bonus za první platbu kartou bude vyplacen pouze jednou, a to nejpozději v průběhu následujícího kalendářního
měsíce po měsíci, ve kterém byla Platba kartou zaúčtována. Bonus za první platbu kartou bude vyplacen Účastníkovi
Akce na běžný účet v Kč vedený Bankou a zřízený v souladu s bodem 1. výše.
8. Banka má právo kdykoli ukončit Období trvání Akce. Banka si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli upravit, změnit,
či bez náhrady zrušit.
9. Klient přijímá tyto Podmínky, stane-li se Účastníkem Akce.
10. V žádné fázi Akce nedojde k žádnému losování nebo náhodnému výběru.
11. V případě, že Klient se účastní již jiné Akce, kterou Banka pořádá, nemůže se stát Účastníkem této Akce. Výhody
z Akcí se nesčítají.
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 těchto Podmínek mají pojmy s velkými počátečními písmeny následující význam:
„Bonus za první platbu kartou“ znamená částku ve výši 300,- Kč, která bude za splnění podmínek výše vyplacena na běžný
účet Klienta vedený u Banky, zřízený v souladu s bodem 1. Podmínek.
„Klient“ znamená fyzickou osobu, která s Bankou uzavřela Rámcovou smlouvu o poskytování bankovních služeb Equa bank
a.s.
„Období trvání Akce“ znamená dobu, po kterou Akce probíhá. Akce začíná 01.04.2013 a končí dnem 30.04.2014.
„Platba kartou“ znamená jakoukoliv úhradu zboží nebo služeb prostřednictvím platební karty, vydané Bankou k účtu
zřízenému dle bodu 1., u obchodníka. Za platbu kartou se nepovažuje výběr z bankomatu.
„Účastník Akce“ znamená fyzickou osobu, která zároveň splnila podmínky dle bodů 1. a 3. výše.
„Zvýhodnění hypotečního úvěru“ znamená odpuštění poplatku za poskytnutí hypotéky všem Účastníkům Akce. Konkrétní
výše poplatku se řídí platným Sazebníkem pro hypotéky, který naleznete na www.equabank.cz.

