PODMÍNKY AKCE ”ODMĚNA ZA VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY APPLE PAY“ („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
(dále jen „Banka“)
2.

PODMÍNKY AKCE (DÁLE JEN „PODMÍNKY“)

2.1

Nárok na odměnu má Klient, který:

2.1.1

Byl Bankou upozorněn e-mailovou zprávou na nedokončený proces přidání Karty do Aplikace Wallet Apple Pay a Klient následně
v období trvajícím do konce následujícího měsíce od obdrženého emailu proces úspěšně dokončil.

2.1.2

Byl Bankou upozorněn e-mailovou zprávou, že po úspěšném přidání Karty do aplikace Wallet Apple Pay prostřednictvím
služby Apple Pay neprovedl žádnou Platební transakci a Klient následně v období trvajícím do konce následujícího měsíce od
obdrženého emailu provedl 5 Platebních transakcí prostřednictvím služby Apple Pay.

2.2

Klient má nárok pouze na jednu odměnu, tj. pouze za splnění podmínky pod bodem 2.1.1., nebo za splnění podmínky pod
bodem 2.1.2., nikoli za oboje zároveň.

2.3

Equa bank má právo kdykoli změnit Podmínky Akce nebo Akci kdykoli ukončit.

2.4

Tyto Podmínky jsou Smluvním dokumentem dle Všeobecných obchodních podmínek Equa bank.

2.5

Pro další informace a případné dotazy se Klient může obrátit na linku Klientského centra 222 010 222.

3.

ZPŮSOB VYPLÁCENÍ ODMĚNY

3.1.

Odměny budou vypláceny dávkově jednou měsíčně všem Klientům, kteří splnili Podmínky pro vyplacení odměny.

3.2.

Odměna bude vyplácena formou finančního bonusu 150 Kč na běžný Účet, ke kterému byla vydána Karta, která iniciovala
vyplacení odměny.

4.

DEFINICE POJMŮ

Pojmy, počínající velkými písmeny, nedefinované v těchto Podmínkách, budou vykládány v souladu se Všeobecnými obchodními
podmínkami Equa bank, Všeobecnými obchodními podmínkami Equa bank a.s. pro podnikající fyzické osoby a právnické osoby (dále
společně jen „VOP“), nebo příslušnými produktovými podmínkami.
Aplikace Wallet Apple Pay – aplikace v zařízení Držitele Karty, která umožňuje provádění Platebních transakcí v zařízeních od
společnosti Apple použitím Tokenu a která využívá technologii NFC (Near Field Communication).
Držitel Karty – Klient Equa bank, držitel debetní platební Karty Equa bank.
Karta – embosovaná debetní platební karta Equa bank vydaná k Účtu Klienta.
Klient – má význam definovaný ve VOP.
Platební transakce – pohyb peněžních prostředků na platebním účtu, spojený s platebním stykem - platba Kartou prostřednictvím služby
Apple Pay.
Token – digitální ekvivalent Karty v Aplikaci Wallet Apple Pay, který je vytvořen po zaregistrování Karty v Aplikaci Wallet Apple Pay.
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