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Po
odmínky a
akce „ReP
Půjčka - Vracíme po
oplatky“
Ak
kci organizuje
e Equa bank a.s., společnost se sídle
em Praha 8, Karolinská 661/4,
6
PSČ1886 00, IČ 47116102,
zapsaná v obchodním rejsttříku vedeném Městským
m soudem v Praze,
P
oddíl B, vložka 18 30 (dále jen
qua bank“)
„Eq

De
efinice po
ojmů
„Bonus“
B
znam
mená částku ve výši 1 500 Kč. Částka
a rámcově od
dpovídá prům
měrnému so učtu výše po
oplatků
za správu půjčky, které klie
enti Equa ban
nk uhradili pů
ůvodnímu po
oskytovateli půjčky
p
před jjejím refinanc
cováním.
ůměrná výše
e poplatků uh
hrazených pů
ůvodním posskytovatelům
m půjček činí 1 459 Kč a vvychází ze so
ouboru
Prů
vše
ech půjček re
efinancovanýých Equa ba
ank v období od října 2012 do prosinc
ce 2013.
„Klient“ zname
ená fyzickou osobu, která
á s Bankou u
uzavřela/nebo uzavře Rámcovou smloouvu o poskytování
bankovních a p
platebních služeb Equa bank
b
a.s. a S
Smlouvu o pů
ůjčce na refin
nancování.

Po
odmínky a
akce
-

Každý Klient, kterýý načerpá pro
odukt RePůjččka a neodsttoupí od Smlouvy o půjčcce na refinan
ncování
ěhu 14 dnů od
o jejího uza
avření, obdrž í na svůj běž
žný účet vedený Equa baank v Kč částtku
v průbě
Bonusu
u.

-

Platnosst akce je od
d 7. 1. 2014 do
d 7. 9. 2014
4.

-

Bonus bude vypláccen Klientům ve třetím týd
dnu následujjícím po týdn
nu, ve kterém
m byl produktt
n.
RePůjččka načerpán

-

Platí prro nové i stávající Klienty
y Equa bank .

-

V žádn
né fázi Akce nedojde k žá
ádnému loso
ování nebo náhodnému výběru.
v

-

Pro da
alší informace
e či s případn
nými dotazy se Klient mů
ůže obrátit na
a linku Klienttského centra
a
222 010 222 každýý den v době od 8:00 do 2
21:00 hodin.

-

bank má právvo zkrátit či prodloužit
p
tutto akci. Equa
a bank si vyh
hrazuje právoo tyto podmín
nky
Equa b
kdykoliv upravit či změnit,
z
popř. tuto akci ukkončit.

