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Podmínky akce „Sleva na poplatku za posouzení rizik spojených s nemovitostí“
pro nové i stávající klienty Equa bank a.s. (dále jen „Podmínky“ a „Akce“)
Akci organizuje Equa bank a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, IČ 471 16 102, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1830 (dále jen „Banka“)

Definice pojmů
„Klient“ znamená fyzickou osobu, která s Bankou uzavřela/nebo uzavře Rámcovou smlouvu o poskytování bankovních
a platebních služeb Equa bank a.s. a Smlouvu o hypotečním úvěru za účelem získání Hypotéky jak je definována níže.
„Hypotéka“ pro účely této Akce znamená všechny typy refinancování účelových i neúčelových hypoték (vč. zajištěné
konsolidace) nabízených Bankou.
„Poplatek za posouzení rizik spojených s nemovitostí“ (dále jen „Poplatek“) představuje finanční částku, kterou
Klient musí uhradit v souvislosti s posouzením rizik spojených s nemovitostí (dále jen „Odhad nemovitosti“), příslušná
výše této částky je pro jednotlivé typy nemovitostí uvedena v Sazebníku poplatků (pro fyzické osoby).

Podmínky Akce


Pokud Klient v období od 23. 10. 2013 do 9. 2. 2014 podá žádost o první čerpání Hypotéky, je mu následně nejpozději do 30 dnů od prvního čerpání, poukázána na jeho Běžný účet vedený Bankou, částka odpovídající
výši Poplatku.



Klient je povinen v souladu se smluvní dokumentací Poplatek bance uhradit, nicméně Banka mu v rámci Akce
dává slevu z tohoto Poplatku a proto mu částku odpovídající výši Poplatku s prvním čerpáním Hypotéky
poukáže ve prospěch jeho Běžného účtu vedeného Bankou.



V případech, kdy ze smluvní dokumentace a z charakteru produktu vyplývá, že Klient Poplatek Bance hradit
nemusí, pak ani Banka neudělí slevu z Poplatku a částku ve výši Poplatku Klientovi nepoukáže.



V případech, kdy si Klient zajistí Odhad nemovitosti individuálně a Bance jej předloží, Banka mu částku
odpovídající výši Poplatku s prvním čerpáním Hypotéky poukáže ve prospěch jeho běžného účtu vedeného
Bankou, nezávisle na tom, jakou částku za Odhad nemovitosti Klient uhradil jeho zhotoviteli.



Podmínkou vyplacení Poplatku je vedení běžného účtu Bankou na jméno Klienta, žadatele o hypoteční úvěr,
z něhož bude hypoteční úvěr splácen.



Sleva na Poplatku v rámci této Akce může být kombinována s jiným bonusem/slevou apod., kterou Banka může
Klientům nabízet při poskytování hypoték.



Banka si současně vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli upravit či změnit, popř. tuto Akci ukončit.



V žádné fázi Akce nedojde k žádnému losování nebo náhodnému výběru.

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 21:00 hodin.

