PODMÍNKY „VRÁCENÍ POPLATKU ZA VKLAD HOTOVOSTI“ NA ÚČET VEDENÝ U EQUA BANK (DÁLE JEN „PODMÍNKY“)
Službu - Vklad hotovosti - přes pobočku České pošty provozuje Česká pošta, s.p., společnost se sídlem Praha 1, Politických vězňů
909/4, 225 99, IČ 47114983 (dále jen Pošta) na základě zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů
(zákon o poštovních službách). Služba se řídí platnými Poštovními podmínkami České pošty, s.p. – Základní poštovní služby.
Vrácení poplatku za vklad – provozuje 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“)
PODMÍNKY PRO VRÁCENÍ POPLATKU
1.

Pro vklad hotovosti na svůj účet u Banky, odevzdá Klient na kterékoliv přepážce Pošty kompletně vyplněnou Poštovní poukázku typu
A (114) s uvedeným variabilním symbolem 111.

2.

Výše poukázané částky není omezena.

3.

Poukázat lze jen peněžní částku v Kč. Poukázaná peněžní částka může být jen na celé koruny.

4.

Poukázanou částku a poplatek za vklad hradí odesílatel v hotovosti. Výše poplatku je dána platným Ceníkem základních poštovních
služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p.

5.

Pro případ reklamace si Klient si uschovává stvrzenku o provedení hotovostního vkladu.

6.

Částka je následně připsána na účet Klienta, který uvedl na Poštovní poukázce. V případě, že částka byla poukázána na účet
v Bance, který je veden v cizí měně, bude částka převedena směnným kurzem deviza prodej, dle platného Kurzovního lístku Banky.

7.

Banka vrací Klientovi na účet poplatek za jeden provedený vklad hotovosti měsíčně. Banka vrací poplatek v jednotné výši 47 Kč bez
ohledu na výši vložené částky, za podmínky, že Klient uvedl variabilní symbol 111.

8.

Poplatek bude vyplacen tomu Klientovi, kterému byl vklad hotovosti na účet u Banky připsán, a to v průběhu následujícího kalendářního
měsíce po měsíci, ve kterém byl vklad připsán. Poplatek 47 Kč bude vyplacen Klientovi na jeho běžný účet v Kč vedený Bankou.
V případě, že Klient běžný účet v Kč nemá, tak v tomto pořadí
- na spořicí účet v Kč (pokud ho Klient nemá), tak
- na spořicí účet EXTRA v Kč.

9.

Tyto Podmínky jsou platné pro hotovostní vklady připsané na vrub účtu Klienta u Equa bank od data 1. 2. 2020. Banka si vyhrazuje
právo tyto Podmínky kdykoliv upravit, změnit, či bez náhrady zrušit.

10. Klient přijímá tyto Podmínky, aby mu za splnění Podmínek mohl být poplatek vrácen.
11. V žádné fázi nedojde k losování nebo náhodnému výběru.
12. Pro další informace a případné dotazy se může Klient obrátit na linku Klientského centra 222 010 222.
DEFINICE POJMŮ
Pro účely těchto Podmínek mají pojmy s velkými počátečními písmeny následující význam:
„Klient“ znamená fyzickou osobu, která s Bankou uzavřela Rámcovou smlouvu o poskytování bankovních a platebních služeb Equa bank a.s.
„Pošta“ znamená provozovnu podniku nebo jeho smluvního partnera, která se podílí na poskytnutí poštovní služby.
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„Poštovní poukázkou“ se rozumí poštovní poukaz podle zákona o poštovních službách.

