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Podmínky akce „Hypotéky - Bonus stávajícím klientům“
(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 před 31. 1. 2014 uzavřela Rámcovou smlouvu o poskytování
bankovních a platebních služeb Equa bank a.s. a Smlouvu o hypotečním úvěru. Pro účely této Akce se musí jednat
o klienty, kteří všechny platby související s Hypotékou splácí řádně a včas dle ustanovení Smlouvy o hypotečním úvěru,
a to po celou dobu jejího trvání.
„Hypotéka“ pro účely této Akce znamená všechny typy účelových i neúčelových hypoték poskytnutých Bankou. Jedná
se o hypoteční úvěry, které byly zcela dočerpané před 15. 4. 2013 a Klientem řádně a včas splácené dle ustanovení
Smlouvy o hypotečním úvěru (u hypoték čerpaných po 15. 4. 2013 již přestala Banka Poplatky účtovat).
„Poplatek“ pro účely této akce znamená měsíční Poplatek za vedení a správu úvěru, jeho příslušná výše je pro
jednotlivé typy Hypoték uvedena v Sazebníku pro produkty a služby - občané.
„Úrokové období“ je období, pro které je Smlouvou o hypotečním úvěru stanovena úroková sazba.
„Bonus“ je finanční částka ve výši Klientem zaplacených Poplatků. Jedná se o kompenzaci Poplatků, které byly Klientem
řádně uhrazeny v rámci pravidelných měsíčních splátek Hypotéky, a to v období mezi uzavřením Smlouvy o hypotečním
úvěru a 31. 1. 2014. Případně se jedná o Poplatky, které byly uhrazeny v období mezi uzavřením Smlouvy
o hypotečním úvěru a změnou Úrokového období, pokud konec prvního Úrokového období a začátek druhého
Úrokového období předcházel 31. 1. 2014 (jelikož při změně Úrokového období Banka přestala Klientovi Poplatky
účtovat).

Podmínky Akce


Vyplacením Bonusu Banka vyjadřuje poděkování, že si ji Klienti vybrali pro financování / refinancování
svého bydlení, nebo pro získání prostředků na jakékoli jiné finanční potřeby. Současně Banka oceňuje,
že Klienti hypotéku řádně a včas splácí v průběhu aktuálního Úrokového období a že ji takto budou splácet
i v dalších Úrokových obdobích.



Přijetím Bonusu Klient prohlašuje, že nebude zaplacené Poplatky následně uplatňovat jako sporné.
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Vyplacení Bonusu se nevztahuje na Hypotéky, které byly do 31. 1. 2014 zcela splaceny, nebo byly zcela
splaceny do termínu pro vyplacení Bonusu.



Bonus bude Klientům, kteří splácí Hypotéku řádně a včas dle ustanovení Smlouvy o hypotečním úvěru a splňují
tyto Podmínky, jednorázově poukázán na jejich Běžný účet vedený pro Klienta v Kč Bankou do 30 kalendářních
dnů ode dne vydání Podmínek Akce.



Banka si 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.

