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Podmínky akce „Refinancování hypoték - vracíme poplatky“
(dále jen „Podmínky“ a „Akce“)
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“).
Definice pojmů
„„Klient“ znamená fyzickou osobu, která s Bankou uzavřela/nebo uzavře Rámcovou smlouvu
o poskytování bankovních a platebních služeb Equa bank a.s. a Smlouvu o hypotečním úvěru
za účelem získání Hypotéky jak je definována níže.
„Hypotéka“ pro účely této Akce znamená všechny typy refinancování účelových i neúčelových
hypoték (vč. zajištěné konsolidace) nabízených Bankou.
„Bonus“ je finanční částka ve výši 5.400,- Kč. Výše této finanční částky odpovídá součtu
měsíčních poplatků za vedení úvěru ve výši 150,- Kč, který Klient uhradil původnímu poskytovateli
hypotéky před jejím refinancováním Bankou za dobu tříletého období fixace úrokové sazby. Tříleté
období fixace vychází z průměrného období fixace úrokové sazby u souboru všech hypoték
refinancovaných Bankou za období roku 2013.
Podmínky Akce


Pokud Klient do 15. 9. 2014 podepíše (uzavře s Bankou) Smlouvu o hypotečním úvěru
a současně požádá o první čerpání hypotéky od 10. 2. 2014, získá Bonus.



Podmínkou vyplacení Bonusu je vedení běžného účtu v Kč Bankou, ze kterého bude
Hypotéka Klientem splácena.



Bonus bude vyplacen na běžný účet Klienta vedený Bankou v Kč v rámci prvního čerpání
Hypotéky, které bude Banka realizovat na základě Klientem podané žádosti o čerpání
Hypotéky.
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Bonus dle této Akce nelze kombinovat se slevou dle akce „Sleva na poplatku
za vyhodnocení rizik spojených s nemovitostí“.



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



V žádné fázi Akce nedojde k žádnému losování nebo náhodnému výběru.

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 21:00 hodin.

