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Podmínky akce ”Bonus 300 Kč ve spolupráci s magazínem pro ženy ONA DNES“
(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 nový Klient, který si v Období trvání Akce zřídí běžný účet s platební
kartou prostřednictvím webové žádosti o běžný účet v Kč a v žádosti vyplní do pole PROMO kód
heslo pro eshop, které nalezne na kupónu Equa bank. Kupóny vydává magazín pro ženy ONA
DNES v tištěné podobě nebo je Klient nalezne v elektronické podobě
na webových stránkách ona.idnes.cz.
2. Účastníkem Akce se stává také nový Klient, který si během Období trvání Akce zažádá na pobočce
Equa bank o běžný účet v Kč s platební kartou a uzavře Rámcovou smlouvu o poskytování
bankovních a platebních služeb Equa bank a.s. a současně předloží kupón s bonusem 300 Kč,
a to v tištěné podobě nebo v mobilním telefonu.
3. Účastníkovi Akce, který do dvou kalendářních měsíců od podpisu Rámcové smlouvy o poskytnutí
bankovních a platebních služeb Equa bank a.s. běžného účtu v Kč aktivuje platební kartu vydanou
k účtu zřízenému dle bodu 1. nebo 2. Podmínek a provede s ní alespoň tři zaúčtované Platby
bezkontaktní kartou u obchodníka, bude připsán Bonus v hodnotě 300 Kč.
4. Bonus bude Klientovi vyplacen pouze jednou, a to nejpozději v průběhu následujícího kalendářního
měsíce po uplynutí měsíce, ve kterém byly splněny podmínky pro výplatu Bonusu podle bodu
3. Podmínek. Bonus bude vyplacen Účastníkovi Akce na běžný účet v Kč vedený u Equa bank
a zřízený v souladu s bodem 1. nebo 2. Podmínek výše.
5. Equa bank má právo kdykoliv ukončit Období trvání Akce. Equa bank si vyhrazuje právo tyto
Podmínky kdykoliv upravit, změnit, či bez náhrady zrušit.
6. Klient přijímá tyto Podmínky, stane-li se Účastníkem Akce.
7. Tyto Podmínky jsou Smluvním dokumentem dle Všeobecných obchodních podmínek Equa bank.
8. V žádné fázi Akce nedojde k žádnému losování nebo náhodnému výběru.
9. V případě, že se Klient účastní již jiné Akce, kterou Equa bank pořádá, nemůže se stát Účastníkem
této Akce. Výhody z akcí se nesčítají.
10. 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“ znamená částku ve výši 300 Kč, která bude za splnění podmínek stanovených v bodě 1., 2., 3. a 4.
Podmínek vyplacena na běžný účet Klienta vedený v Kč u Equa bank.
„Klient“ znamená fyzickou osobu, která s Equa bank uzavřela Rámcovou smlouvu o poskytování
bankovních služeb Equa bank a.s. v Období trvání Akce.
„Období trvání Akce“ znamená dobu, po kterou Akce probíhá. Akce začíná 14. 3. 2016 a končí 20. 3. 2016.
„Platba bezkontaktní kartou“ znamená úhradu zboží nebo služeb prostřednictvím platební karty, vydané
Equa bank k účtu zřízenému dle bodu 1. nebo 2. Podmínek, u obchodníka. Za platbu kartou se nepovažuje
výběr z bankomatu.
„Účastník Akce“ znamená fyzickou osobu, která zároveň splnila podmínky dle bodů 1., 2. a 3. Podmínek
výše.

