PRAVIDLA AKCE
„ZVÝHODNĚNÝ TERMÍNOVANÝ VKLAD“
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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 „ZVÝHODNĚNÝ TERMÍNOVANÝ 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 fyzickým a právnickým osobám, za splnění dalších podmínek dle těchto pravidel, získat k základní
úrokové sazbě vyhlášené v Oznámení o úrokových sazbách Banky pro Termínované vklady v měně CZK s obdobím
vkladu jeden či dva roky její navýšení o Úrokové zvýhodnění bez omezení výše vkladu.

3

PODMÍNKY ÚČASTI V AKCI A ZÁKLADNÍ PRAVIDLA AKCE

3.1

Účastníkem Akce může být právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 (osmnácti) let (včetně dne, kdy dovršila tento věk),
která vstoupila do smluvního vztahu s Bankou nejpozději do dne 30. 4. 2020 včetně (dále jen „Účastník“).

3.2

Účastník může získat úrokové zvýhodnění ke každému za trvání Akce založenému Termínovanému vkladu sjednanému
v měně CZK s obdobím vkladu jeden nebo dva roky ve výši 0,3 % p.a. (dále jen „Úrokové zvýhodnění“).
Úrokové zvýhodnění získají pouze Účastníci, kteří založí výhradně na Pobočce Banky Termínovaný vklad sjednaný v měně
CZK s obdobím vkladu jeden nebo dva roky od nabytí účinnosti těchto pravidel, a to do vyčerpání celkového objemu všech
takto založených Termínovaných vkladů, který je stanoven na částku 3.000.000.000,- Kč (slovy tři miliardy korun českých)
nejpozději však do konce této Akce.
Úrokové zvýhodnění bude přičteno k základní úrokové sazbě vyhlášené v Oznámení o úrokových sazbách Banky pro
Termínované vklady v měně CZK s obdobím vkladu jeden respektive dva roky a takový Termínovaný vklad založený v rámci
této Akce pak bude úročen po celou dobu svého trvání úrokovou sazbou odpovídající tomuto součtu.
Úrokový výnos včetně zvýhodnění podléhá srážkové dani.
Tato Akce a uvedené Úrokové zvýhodnění se nevztahují na Termínované vklady založené před nabytím účinnosti těchto
pravidel, ani na Termínované vklady sjednané v jiné měně než CZK, ani na Termínované vklady sjednané s obdobím vkladu
jiným než jeden či dva roky, ani na Termínované vklady sjednané s obdobím vkladu jeden či dva roky po založení
Termínovaných vkladů v celkovém objemu 3.000.000.000,- Kč (slovy tři miliardy korun českých) podle čl. 3.3 těchto pravidel
nebo po konci účinnosti těchto pravidel, a ani na Termínované vklady založené jinak než na Pobočce Banky.

3.3

3.4

3.5
3.6

4

TRVÁNÍ AKCE

4.1
4.2

Akce trvá ode dne nabytí platnosti a účinnosti těchto pravidel do 14. 8. 2020.
Akce skončí také tehdy, budou-li za trvání Akce založeny Termínované vklady sjednané v měně CZK s obdobím vkladu jeden
nebo dva roky v celkovém objemu 3.000.000.000,- Kč (slovy tři miliardy korun českých).

5

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1

Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2020.
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