Podmínky akce „Pojištění“ (dále jen „Akce“) a (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“)

Podmínky Akce
1.

Účastníkem Akce se stává Klient, který si během Období trvání Akce ke splácené RePůjčce dodatečně sjedná pojištění
schopnosti splácet podle podmínek uvedených v Rámcové pojistné smlouvě č. 400.011 (dále jen „Pojištění“, k dispozici
včetně pojistných podmínek na www.equabank.cz).

2.

Pojištění je možné sjednat pouze na základě řádně vyplněného a podepsaného Dodatku, který Klient obdržel poštou
nebo emailem.

3.

Účastníkem Akce se nestává Klient, který RePůjčku s Pojištěním sjedná v Období trvání Akce.

4.

Účastníkovi Akce, který si v Období trvání akce sjedná Pojištění (tj. Banka uzavře s Účastníkem Akce Dodatek), bude
připsán Bonus v hodnotě 300 Kč.

5.

Bonus za sjednané Pojištění bude ke každé Klientem splácené RePůjčce vyplacen vždy pouze jednou, a to nejpozději
v průběhu následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém bylo Pojištění sjednáno. Bonus za sjednání Pojištění
bude vyplacen Účastníkovi Akce na běžný účet Klienta vedený Bankou v Kč.

6.

Banka má právo kdykoli ukončit Období trvání Akce. Banka si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli upravit, změnit, či
bez náhrady zrušit.

7.

Banka není povinna uzavřít s Účastníkem Akce Dodatek, pokud dodatečně zjistí, že jeho uzavření je v rozporu
s podmínkami uvedenými v Rámcové pojistné smlouvě č. 400.011.

8.

Klient přijímá tyto Podmínky, stane-li se Účastníkem Akce.

9.

V žádné fázi Akce nedojde k losování nebo náhodnému výběru.

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 za sjednané Pojištění“ znamená částku ve výši 300,- Kč, která bude za splnění podmínek uvedených výše
vyplacena na běžný účet Klienta vedený u Banky v Kč.
„Klient“ znamená fyzickou osobu, která s Bankou před Obdobím trvání Akce uzavřela Rámcovou smlouvu o poskytování
bankovních služeb Equa bank a.s., splácí RePůjčku a splňuje podmínky pro dodatečné sjednání Pojištění - pojištění
schopnosti splácet dle Rámcové pojistné smlouvy č. 400.011.
„Dodatek“ znamená Bankou připravený a Klientovi odeslaný Návrh dodatku ke Smlouvě o půjčce na refinancování, který
zohledňuje změny smlouvy související se sjednáním Pojištění.
„Období trvání Akce“ znamená dobu, po kterou Akce probíhá. Akce začíná 26.11.2013 a končí dnem 31.12.2013.
„Účastník Akce“ znamená fyzickou osobu, která zároveň splnila podmínky dle bodů 1. a 4. výše.

