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Podmínky akce TÝM (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. Účastníkem akce se stává každý, kdo v Období trvání akce vyplní žádost o běžný účet na internetové
adrese http://www.cztym.cz/ a uzavře Rámcovou smlouvu o poskytování bankovních a platebních služeb
Equa bank a.s.
2. Banka si vyhrazuje právo ukončit poskytování Zvýhodnění běžného účtu či vyřadit Klienta ze skupiny
Účastníků akce, pokud Účastník akce přestane splňovat ustanovení těchto Podmínek.
3. Banka má právo kdykoli ukončit Období trvání Akce. Banka si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli
upravit, změnit, či bez náhrady zrušit. V případě ukončení Akce bude Banka informovat Účastníky akce
o takové skutečnosti jeden měsíc před ukončením akce, a to e-mailovou zprávou.
4. Klient přijímá tyto Podmínky, stane-li se Účastníkem akce.
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. V žádné fázi Akce nedojde k žádnému losování nebo náhodnému výběru.
7. Pro další informace a případné dotazy se Účastník akce může obrátit na linku Klientského centra
Equa bank 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:
„Klient“ znamená fyzickou osobu, která s Bankou uzavřela Rámcovou smlouvu o poskytování bankovních
a platebních služeb Equa bank a.s.
„Období trvání akce“ znamená dobu, po kterou Akce probíhá a která začíná dnem 26.5.2014 a končí dnem
odvolání ze strany Banky.
„Účastník akce“ znamená fyzickou osobu, která s Bankou uzavřela Rámcovou smlouvu o poskytování
bankovních služeb Equa bank a.s. prostřednictvím Informačního systému společnosti TÝM s.r.o. umístěného
na webových stránkách www.cztym.cz.
„TÝM“ znamená společnost Tým s.r.o., společnost se sídlem Praha 8, Lužecká 823/1, Čimice, PSČ 181 00,
IČ 02924439, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou
C 225381.
Zvýhodnění běžného účtu“ znamená vedení běžného účtu v Kč u Equa bank Účastníkovi akce bez
měsíčních poplatků.
Konkrétní výše všech ostatních poplatků je dána aktuálně platným sazebníkem Banky - Sazebník poplatků
pro občany.

