PODMÍNKY AKCE „INVESTICE BEZ VSTUPNÍHO POPLATKU DO 31. 12. 2020“ PRO NOVÉ I STÁVAJÍCÍ KLIENTY EQUA BANK
A.S. (DÁLE TAKÉ „PODMÍNKY“ A „AKCE“)
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 (dále jen „Equa bank“)
PODMÍNKY AKCE (DÁLE JEN „PODMÍNKY“)
Pokud Klient v období od 1. 11. 2020 do 31. 12. 2020 zadá jednorázový nebo pravidelný Pokyn k nákupu Investičního nástroje s datem
obchodu Pokynu nejpozději 31. 12. 2020, nehradí Vstupní poplatek za provedení Pokynu. Akce se vztahuje i na Pokyny provedené
v rámci služby Drobného investování.
Banka si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli upravit či změnit, popř. tuto Akci ukončit.
Není-li v těchto Podmínkách uvedeno jinak, pojmy počínající velkým písmenem budou vykládány v souladu s definicemi obsaženými
ve Všeobecných obchodních podmínkách Equa bank a.s. (dále jen „VOP“) a příslušných produktových podmínkách Banky.
Tyto Podmínky jsou Smluvním dokumentem dle VOP.
Pro další informace či s případnými dotazy se Klient může obrátit na linku Klientského centra 222 010 100 každý den v době od 8:00 do
18:00 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., 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 všechny jednorázové a pravidelné Pokyny k nákupu Investičního nástroje z nabídky Banky,
jejichž datum obchodu je nejpozději 31. 12. 2020. Aby Pokyn k nákupu byl proveden nejpozději dne 31. 12. 2020, musí být přijat
do 12:00 hod. SEČ toho samého dne. Pokyny přijaté po 12:00 hod. dne 31. 12. 2020 budou provedeny s datem obchodu 4. 1. 2021
a nespadají tak do podmínek Akce.
„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.
UPOZORNĚNÍ
Investice je výsledkem osobního rozhodnutí investora po předchozím zvážení vlastní finanční situace, vztahu k riziku a účelu investice.
S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost původní
investované částky. Minulá ani očekávaná výkonnost investičních nástrojů nezaručuje skutečnou výkonnost budoucí.
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