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Podmínky

akce

„Jaro

s

Equa

bank“

pro

fyzické

osoby

podnikatele

a

právnické

osoby

(dále také „Akce“ a „Podmínky“)
Akci organizuje Equa bank a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, 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“).

Podmínky Akce - běžný Účet


Pokud Nový klient uzavře s Bankou v období od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015 Rámcovou smlouvu
o poskytování bankovních a platebních služeb Equa bank a.s., na jejímž základě bude zřízen běžný Účet v
CZK, Banka neúčtuje na tomto Účtu po dobu 12 měsíců od jeho zřízení Poplatek za vedení účtu.



V případě, že Klient v průběhu 12 měsíců od založení změní typ/variantu běžného Účtu, ztrácí touto
změnou nárok na vedení Účtu zdarma. Běžný Účet bude od účinnosti této změny podléhat poplatkům dle
aktuálního Sazebníku poplatků.



Ostatní poplatky jsou účtovány dle aktuálně platného Sazebníku poplatků pro fyzické osoby podnikatele
a právnické osoby.

Podmínky Akce - spořicí Účet


Pokud si Nový klient či Klient u Banky v období od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015 zřídí spořicí Účet v CZK,
bude tento spořicí Účet úročen Zvýhodněnou úrokovou sazbu.



Zvýhodněná úroková sazba je platná po celou dobu trvání spořicího Účtu v CZK.

Definice pojmů
„Klient“ znamená fyzickou osobu podnikatele nebo právnickou osobu, která s Bankou uzavřela nebo uzavře
Rámcovou smlouvu o poskytování bankovních služeb Equa bank a.s.
„Nový klient“ znamená fyzickou osobu podnikatele nebo právnickou osobu, která neměla za poslední 3 kalendářní
měsíce uzavřenou Rámcovou smlouvu o poskytování bankovních a platebních služeb Equa bank a.s.
„Poplatek za vedení účtu“ představuje finanční částku náležející Bance i v souvislosti s vedením běžného Účtu;
příslušná výše této částky je uvedena v Sazebníku poplatků – Fyzické osoby podnikatelé a právnické osoby.
„Zvýhodněná úroková sazba“ představuje navýšení úrokové sazby o 0,10% p.a. pro první pásmo zůstatku
(aktuálně pro částku do 25 mio. CZK) oproti aktuálně platnému Úrokovému lístku.
Banka má právo zkrátit či prodloužit tuto Akci. Banka si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli upravit či změnit,
popř. tuto Akci ukončit.
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Tyto Podmínky jsou Smluvním dokumentem dle Všeobecných obchodních podmínek Equa bank a.s. pro fyzické
osoby podnikatele a právnické osoby.
Pro další informace či s případnými dotazy se Klient může obrátit na linku Klientského centra 800 700 777 každý
den v době od 8:00 do 21:00 hodin.

