PODMÍNKY AKCE „KATASTR ZDARMA“ PRO NOVÉ I STÁVAJÍCÍ KLIENTY EQUA BANK A.S. (DÁLE TAKÉ „AKCE“ A „PODMÍNKY“)
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Akci organizuje Equa bank a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, IČO: 471 16 102, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1830 (dále jen „Banka“).
PODMÍNKY AKCE
Pokud Klient v období od 23. 4. 2018 do 31. 8. 2019 podepíše žádost o poskytnutí Hypotéky a současně do 14. 9. 2019 a současně Klient
a Banka uzavřou Smlouvu o hypotečním úvěru, má nárok na Akci Katastr zdarma.
Katastr zdarma z této Akce může být kombinován s Bankou pořádanou akcí „5 000 Kč k refinancování hypotéky do Equa bank“.
S jinou výhodou, slevou či benefitem, které Banka může Klientům nabízet při poskytování Hypoték, není Katastr zdarma z této Akce
kombinovatelný.
Banka si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli upravit či změnit, popř. tuto Akci ukončit.
Tyto Podmínky jsou Smluvním dokumentem ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Equa bank.
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
20:00 hodin.
DEFINICE POJMŮ
„Klient“ znamená fyzickou osobu, která s Bankou uzavřela/nebo uzavře Rámcovou smlouvu o poskytování bankovních, platebních
a investičních služeb Equa bank a.s. a Smlouvu o hypotečním úvěru za účelem získání hypotečního úvěru.
„Hypotéka“ pro účely této akce znamená všechny typy účelových i neúčelových hypoték, které Equa bank Klientům nabízí.
„Katastr zdarma“ znamená akci, kdy Banka za klienta:
•
•
•

hradí Katastrálnímu úřadu správní poplatek 1.000 Kč za podání návrhu na vklad zástavního práva ve prospěch Banky
v souvislosti s Hypotékou,
zajistí bezplatně výpis z katastru nemovitostí, který je potřeba pro prokázání splnění podmínek pro čerpání Hypotéky.
zajistí bezplatně výpis z katastru nemovitostí, který je potřeba pro prokázání splnění závazků Klienta po čerpání Hypotéky.
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