PRAVIDLA AKCE
„DVOJITÝ VKLAD“

1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1
1.2

Banka CREDITAS, a.s., IČO: 634 92 555, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Banka“) vydává
tato pravidla za účelem vymezení podmínek akce „DVOJITÝ VKLAD“ (dále jen „Akce“)
Pokud z kontextu těchto pravidel nevyplývá něco jiného, mají pojmy s velkým počátečním písmenem používané v těchto
pravidlech význam stanovený v textu těchto pravidel nebo v platných a účinných dokumentech Banky, zejména ve
Všeobecných obchodních podmínkách a Obchodních podmínkách pro termínovaný vklad.

2

ÚČEL AKCE

2.1

Účelem Akce je umožnit osobám, které si zřídí v době trvání této Akce Termínovaný vklad na jeden rok (dále jen „Klientům“),
získat u tohoto Termínovaného vkladu zvýhodněnou sazbu ve výši 2 %. p.a. Tuto zvýhodněnou sazbu získají všichni Klienti,
které splní podmínky uvedené v těchto pravidlech (dále jen „Úrokové zvýhodnění“).

3

PODMÍNKY ÚČASTI V AKCI A ZÁKLADNÍ PRAVIDLA AKCE

3.1
a)

Účastníky Akce jsou všichni Klienti, kteří v době trvání Akce
uzavřou s Bankou Smlouvu o Podřízeném vkladu, přičemž Banka tento vklad přijme prostřednictvím navázaného Běžného
účtu, a zároveň;
uzavřou Smlouvu o termínovaném vkladu a vloží prostřednictvím navázaného Běžného účtu finanční prostředky na
tento Termínovaný vklad.
Minimální výše Podřízeného vkladu je 100.000 Kč. Výše vkladu na Termínovaný vklad je volitelná v rozmezí od 5.000 Kč až
do výše Podřízeného vkladu.
Do okamžiku splnění veškerých podmínek uvedených v čl. 3.1. a 3.2. je Banka je oprávněná uzavřít s Klientem Smlouvu
o termínovaném vkladu s vyhlašovanou standardní úrokovou sazbou. Po splnění podmínek uvedených v čl. 3.1. a 3.2.Banka
uzavře s Klientem dodatek ke Smlouvě o termínovaném vkladu, ve které bude sjednáno Úrokové zvýhodnění.
Úrokový výnos včetně Úrokového zvýhodnění podléhá srážkové dani.
Tato Akce a uvedené Úrokové zvýhodnění se nevztahují na Terminované vklady a Podřízené vklady pořízené před nabytím
účinnosti těchto pravidel.

b)
3.2
3.3

3.4
3.5

4

TRVÁNÍ AKCE

4.1
c)
d)

Tato Akce trvá ode dne nabytí platnosti a účinnosti těchto pravidel do:
27. 4. 2021, nebo
dne ukončení Akce oznámením Banky, které bude zveřejněno stejným způsobem jako tato pravidla,
podle toho, která z těchto události nastane dříve.

4.2

Banka má právo bez náhrady Akci ukončit. Ukončení Akce bude provedeno oznámením Banky o ukončení Akce uveřejněným
na Internetových stránkách (www.creditas.cz) a na všech Pobočkách Banky. V uvedeném oznámení
o ukončení Akce bude stanoveno konkrétní datum ukončení Akce, které bude stanoveno vždy tak, aby následovalo po dni
uveřejnění tohoto oznámení způsobem stanoveným v tomto bodě pravidel.
Banka má právo jednostranně měnit pravidla Akce, a to po celou dobu jejího trvání. Změna pravidel Akce bude provedena
obdobným způsobem, který je stanoven pro ukončení Akce v souladu s bodem 4.2. těchto pravidel.

4.3

5

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1
5.2
5.2

Tato pravidla v den nabytí své účinnosti ruší a nahrazují původní pravidla Akce, která nabyla účinnosti dne 27. 4. 2020.
Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 15. 6. 2020.
Banka si vyhrazuje právo vyloučit jakéhokoliv účastníka Akce v případě, pokud by tento účastník porušil pravidla Akce nebo
se jinak svým jednáním dopustil jednání neslučitelného s účelem Akce, právními předpisy, nebo jednání spekulativního nebo
v rozporu s dobrými mravy, přičemž vyloučená osoba ztratí nárok na Úrokové zvýhodnění v souladu s těmito pravidly, ani
nebude mít nárok na jakoukoli náhradu nákladů či škody, která by jí mohla vyloučením z Akce vzniknout. O vyloučení z Akce
bude Banka vyloučenou osobu informovat. Rozhodnutí o vyloučení z Akce je konečné a vyloučená osoba se proti němu
nebude moci odvolat.
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