Podmínky akce „Odbory Plus“ (dále jen „Akce“) pro nové klienty Equa bank a.s. (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“)

Definice pojmů
Pro účely těchto Podmínek mají pojmy s velkými počátečními písmeny následující význam:
„Aktivace debetní karty“ znamená aktivaci (potvrzenou autorizačním SMS kódem) debetní karty Klientem v internetovém
bankovnictví Banky. Debetní karta je zaslána Bankou na korespondenční adresu, kterou Klient uvedl v žádosti.
„Bonus Odbory Plus“ znamená částku ve výši 500,- Kč, která bude za splnění podmínek níže připsána na běžný účet Klienta
vedený u Banky.
„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. Začíná v 00:00 hod. 22.6.2012 a končí dnem odvolání ze
strany Banky.
„Transakce debetní kartou“ znamená jakoukoliv úhradu zboží nebo služeb prostřednictvím platební karty vydané Bankou.
Za Transakci debetní kartou se považuje i výběr z bankomatu.
„Účastník akce“ znamená fyzickou osobu, která je registrována na portálu www.odboryplus.cz, je členem ČMKOS, a která s
Bankou uzavřela Rámcovou smlouvu o poskytování bankovních služeb Equa bank a.s.
„Zvýhodnění běžného účtu“ znamená odpuštění poplatku za měsíční vedení běžného účtu v Kč všem Účastníkům akce.
Konkrétní výše všech poplatků se řídí platným Sazebníkem poplatků Občané - pro produkty a služby nabízené od 20.9.2011.
„Zvýhodnění hypotečního úvěru“ znamená odpuštění poplatku za poskytnutí hypotéky všem Účastníkům akce. Konkrétní
výše poplatku se řídí platným Sazebníkem poplatků Občané - pro produkty a služby nabízené od 20.9.2011, který naleznete
na www.equabank.cz.
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Účastníkem akce se stává každý, kdo v Období trvání akce vyplní žádost na internetové adrese www.odboryplus.cz
a uzavře s Bankou Rámcovou smlouvu o poskytování bankovních služeb Equa bank a.s.
Podmínkou vyplacení Bonusu Odbory Plus a Zvýhodnění běžného účtu je pro Klienty s Rámcovou smlouvou
uzavřenou
a) do 31.08.2013 - vedení běžného účtu Bankou na jméno Účastníka akce a Aktivace debetní karty k jeho účtu u
Banky.
b) od 01.09.2013 - vedení běžného účtu Bankou na jméno Účastníka akce a jedna provedená Transakce debetní
kartou.
Bonus Odbory Plus bude vyplacen pouze jednou, a to v průběhu následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve
kterém došlo ke splnění podmínek dle bodu 2. Podmínek výše. Bonus Odbory Plus bude vyplacen Účastníkovi akce
na běžný účet v CZK vedený Bankou v případě, že tento účet ke dni vyplacení Bonusu Odbory Plus není postižen
přikázáním pohledávky z účtu (tj. v exekuci).
Podmínkou poskytnutí Zvýhodnění hypotečního úvěru je vedení běžného účtu Bankou na jméno Účastníka akce,
Aktivace debetní karty k účtu a uzavření Smlouvy o hypotečním úvěru Účastníkem akce (v pozici hlavního žadatele,
či spolužadatele) s Bankou.
Banka si vyhrazuje právo ukončit poskytování Zvýhodnění běžného účtu či vyřadit Klienta ze skupiny Účastníků akce,
pokud Účastník akce přestane splňovat ustanovení těchto Podmínek.
Banka si vyhrazuje právo neposkytnout Zvýhodnění hypotečního úvěru, pokud Účastník akce v den podpisu Smlouvy
o hypotečním úvěru nesplňuje ustanovení těchto Podmínek.
Banka má právo kdykoli ukončit Období trvání Akce. Banka si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli upravit, změnit,
či bez náhrady zrušit.
Klient přijímá tyto Podmínky, stane-li se Účastníkem akce.

9. V žádné fázi Akce nedojde k žádnému losování nebo náhodnému výběru.
10. Pro další informace a případné dotazy se Účastník může obrátit na linku Klientského centra 222 010 222 každý den v
době od 8:00 do 21:00 hodin.

