Podmínky akce „Narozeninový dárek pro stávající klienty“ (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“)
u příležitosti dvou let Equa bank na českém trhu.

Podmínky Akce (dále jen „Podmínky“)
1. Účastníkem Akce se stává Klient, který si během Období trvání Akce zřídí u Equa bank spořicí účet EXTRA
v Kč a splní Podmínky definované níže. Spořicí účet EXTRA v Kč je možné si zřídit prostřednictvím internetového
bankovnictví Klienta nebo na pobočce Equa bank. Podmínkou zřízení spořicího účtu EXTRA je existence
běžného účtu v Kč.
2. Účastníkem Akce se stává pouze stávající Klient, který uzavřel Rámcovou smlouvu o poskytování bankovních
a platebních služeb Equa bank do 11. 9. 2013 včetně a otevřel si spořicí účet EXTRA v Kč v Období trvání Akce.
3. Úroková sazba na spořicím účtu EXTRA v Kč se skládá ze základní sazby a EXTRA úroku podle pásem
definovaných v platném Úrokovém lístku. EXTRA úrok je vyplácen pouze v případě splnění podmínek
stanovených v bodu 4 Podmínek.
4. EXTRA úrok ve výši stanovené Úrokovým lístkem je vyplácen v případě, že:


Zůstatek na standardním spořicím účtu Účastníka Akce neklesne pod zůstatek ze dne 31. 8. 2013,
dostupný ve výpisu v internetovém bankovnictví Účastníka Akce (Akce tedy platí pouze pro nové
zůstatky, které Účastník Akce ještě nemá uloženy u Equa bank).



Účastník Akce neprovede ve sledovaném období ze spořicího účtu EXTRA žádnou odchozí transakci.

5. Základní úrok ze zůstatku na spořicím účtu EXTRA se počítá denně a je připisován na spořicí účet EXTRA
v Kč k prvnímu dni následujícího kalendářního měsíce. EXTRA úrok ze zůstatku na spořicím účtu EXTRA se
počítá denně a je připisován na spořicí účet EXTRA v Kč v průběhu následujícího kalendářního měsíce, pokud
jsou splněny podmínky definované v bodě 4 Podmínek, které platí do odvolání. Úroky podléhají zdanění v
souladu s právními předpisy platnými ke dni, kdy bude příslušný úrok připsán.
6. Equa bank bude EXTRA úrok v závislosti na splnění podmínek definovaných podle bodu 4 těchto Podmínek
vyplácet do odvolání.
7. V případě nesplnění podmínek definovaných v bodě 4 Podmínek se uplatní pouze základní úroková sazba ve
výši stanovené v platném Úrokovém lístku.
8. Equa bank má právo Akci kdykoli ukončit. Equa bank si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli upravit, změnit,
či bez náhrady zrušit.
9. Klient přijímá tyto Podmínky, stane-li se Účastníkem Akce.
10. V rámci Akce nedojde k žádnému losování nebo náhodnému výběru.

Definice pojmů
Pro účely těchto Podmínek mají pojmy s velkými počátečními písmeny následující význam:
„Klient“ znamená fyzickou osobu, která s Equa bank uzavřela Rámcovou smlouvu o poskytování bankovních a
platebních služeb Equa bank a.s. do dne předcházejícího dni, který je definován jako první den Období trvání
Akce, tj. do 11. 9. 2013 včetně.
„Období trvání Akce“ znamená dobu, po kterou probíhá možnost otevření spořicího účtu EXTRA v Kč. Akce
začíná dnem 12. 09. 2013 a končí dnem 11. 10. 2013.
„Účastník Akce“ znamená fyzickou osobu, která zároveň splnila podmínky dle bodů výše.

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.

