PRAVIDLA AKCE
„ÚROKOVÉ ZVÝHODNĚNÍ
SPOŘICÍHO ÚČTU +“
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 „ÚROKOVÉ ZVÝHODNĚNÍ SPOŘICÍHO ÚČTU +“ (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 Spořící účet +.

2

ÚČEL AKCE

2.1

Účelem Akce je umožnit fyzickým osobám, majitelům Spořicího účtu + (dále jen Klientům), získat k základní úrokové sazbě
vyhlášené v Oznámení o úrokových sazbách Banky pro Spořicí účet + její navýšení o 0,9 procentního bodu pro zůstatek do
výše 1 500 000,00 Kč (dále jen „Úrokové zvýhodnění“).

3

PODMÍNKY ÚČASTI V AKCI A ZÁKLADNÍ PRAVIDLA AKCE

3.1

3.4

Účastníky Akce jsou všichni Klienti, kteří mají s Bankou uzavřenu Smlouvu o Spořicím účtu + nebo kteří takovou smlouvu
s Bankou během trvání Akce uzavřou.
Klient, který splní podmínky účasti v Akci, v rámci Akce získá Úrokové zvýhodnění ke každému svému Spořicímu účtu + po
dobu trvání Akce, avšak nejdříve ode dne, kdy Klient splní všechny podmínky nutné pro nabytí účinnosti příslušné Smlouvy
o spořicím účtu +, pokud příslušnou Smlouvu o Spořicím účtu + uzavřel s Bankou v průběhu trvání Akce.
Po uplynutí doby trvání Akce bude příslušný Spořicí účet + Klienta úročen úrokovou sazbou dle aktuálně účinného Oznámení
o úrokových sazbách Banky.
Úrokový výnos včetně zvýhodnění podléhá srážkové dani.

4

TRVÁNÍ AKCE

4.1
4.2

Akce trvá od 22. 7. 2019 do 30. 9. 2019.
Banka má právo bez náhrady Akci ukončit. Předčasné ukončení Akce bude provedeno oznámením Banky o ukončení Akce
uveřejněným na internetových stránkách (www.creditas.cz) a na všech pobočkách Banky a to nejpozději 10 kalendářních dní
před ukončením Akce.

5

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1

Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 22. 7. 2019.

3.2

3.3

Banka CREDITAS a.s., Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 23903, IČO: 63492555, DIČ: CZ63492555
Volejte zdarma: 800 888 009, e-mail: info@creditas.cz, www.creditas.cz
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