PODMÍNKY AKCE ”ZVÝHODNĚNÁ SAZBA NA SPOŘICÍM ÚČTU HIT“ („AKCE“)
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

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
2.

ÚČEL AKCE

Účelem Akce je umožnit Klientům, kteří mají sjednán Spořicí účet HIT, získat k základnímu Úroku, jenž je vyhlášen v aktuálním Úrokovém
lístku, také bonusovou sazbu 0,9 % p.a., a to až do výše vkladu 200 000 Kč.
3.
3.1

PODMÍNKY AKCE
Bonusovou sazbu získá každý Klient, který splní alespoň jednu z následujících podmínek
3.1.1
3.1.2

Provede 3 platby platební kartou vydanou k Běžnému účtu Equa bank
nebo bude tržní hodnota Investičních nástrojů v držení klienta k poslednímu dni v měsíci v hodnotě alespoň 50 000 Kč.

3.2

Bonusový úrok 0,9 % p. a. je aplikován pouze na zůstatek do 200 000 Kč (příklad: na účtu je uloženo 250 000 Kč. Bonusovou
sazbou bude úročeno 200 000 Kč. Na zbylých 50 000 Kč nebude aplikován bonusový úrok a budou úročeny dle sazeb
vyhlášených v Úrokovém lístku.

3.3

Tyto podmínky jsou platné od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020.

3.4.

Banka si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli upravit či změnit, popř. tuto Akci ukončit.

3.5

Pojmy počínající velkým písmenem budou vykládány v souladu s definicemi obsaženými ve všeobecných obchodních
podmínkách (dále jen „VOP“) a příslušných produktových podmínkách Banky (POP).

4.

DEFINICE POJMŮ

„Klient“ znamená fyzickou osobu, která s Bankou uzavřela Rámcovou smlouvu o poskytování bankovních služeb Equa bank a.s.
„Investiční nástroje“ pro účely této Akce znamená cenné papíry standardních fondů kolektivního investování ve smyslu zákona
č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, vedených na majetkovém účtu Klienta v Bance.
„Úrok“ znamená částku vypočtenou z vkladu na spořicím Účtu, kterou Banka v den splatnosti připíše na spořicí Účet Klienta.
„Úrokový lístek“ znamená seznam aktuálně platných úrokových sazeb vyhlašovaných a zveřejňovaných Bankou na Domovské stránce
Banky, případně v Obchodním místě Banky.
„Rámcová smlouva“ - Rámcová smlouva o poskytování bankovních, platebních a investičních služeb Equa bank a.s.
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