PODMÍNKY AKCE „INVESTICE BEZ VSTUPNÍHO POPLATKU“ PRO NOVÉ I STÁVAJÍCÍ KLIENTY EQUA BANK A.S. (DÁLE TAKÉ
„PODMÍNKY“ A „AKCE“)
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Akci organizuje Equa bank a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, IČ 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 1. 9. 2019 do 31. 3. 2020 prokáže na pobočce Equa bank a.s. odprodej jakéhokoliv investičního fondu u jiného
distributora, může zadat na pobočce Equa bank a.s. jednorázový Pokyn k nákupu Investičního nástroje bez Vstupního poplatku.
Klient prokáže odprodej investičního fondu u jiného distributora výpisem z investičního účtu, kterého je majitelem, a to ne starším než
3 měsíce od zadání Pokynu. Z předloženého výpisu musí být zřejmé, kdy a v jaké částce k odprodeji došlo.
Jednorázový Pokyn k nákupu Investičního nástroje bez Vstupního poplatku může klient na pobočce zadat maximálně do částky hodnoty
odprodaného investičního fondu u jiného distributora, a to nejpozději s datem obchodu 31. 3. 2020.
Banka si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli upravit či změnit, popř. tuto Akci ukončit.
Pojmy počínající velkým písmenem budou vykládány v souladu s definicemi obsaženými ve všeobecných obchodních podmínkach (dále
jen „VOP“) a příslušných produktových podmínkách Banky (POP).
Tyto Podmínky jsou Smluvním dokumentem dle VOP.
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 Rámcovou smlouvu o poskytování bankovních služeb Equa bank a.s.,
v rámci investičního dotazníku byly pro ni Investiční nástroje vyhodnoceny jako přiměřené a zároveň potvrdila Produktové podmínky pro
poskytování investičních služeb.
„Investice“ pro účely této Akce znamená jednorázové Pokyny k nákupu Investičního nástroje z nabídky Banky, jejichž datum obchodu je
nejdéle 31. 3. 2020.
„Vstupní poplatek“ představuje částku, kterou Klient hradí v souvislosti s provedením Pokynu; příslušná výše této částky je uvedena
v Sazebníku investičních nástrojů a služeb Equa bank a.s.

Equa bank a.s. se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8
zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 1830, IČ: 471 16 102
SWIFT: EQBKCZPP		
www.equabank.cz

Equa bank a.s.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8

T +420 222 010 222
F +420 222 010 333
info@equabank.cz

