Informace o zrušení marketingové akce „Výhoda+ 200“
s účinností ke dni 9. 5. 2021

TRINITY BANK a.s. rozhodla s účinností ke dni 9. 5. 2021 o zrušení poskytování marketingové akce
„Výhoda+ 200“.
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PRAVIDLA A PODMÍNKY MARKETINGOVÉ AKCE „Výhoda+ 200“
ZRUŠENÍ MARKETINGOVÉ AKCE K 9. 5. 2021
1.

Termín konání akce

TRINITY BANK a.s., IČO 25307835, se sídlem Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, Senovážné nám. 1375/19,
zapsána Městským soudem v Praze oddíl B vložka č. 24055 (dále jen ,,pořadatel“ nebo „Trinity Bank“)
pořádá marketingovou akci „Výhoda+ 200“ (dále jen „akce“), která byla zahájena dne 21. 5. 2020. Akce
probíhá v úseku Osobní a Privátní bankovnictví. Akce bude probíhat až do jejího ukončení na základě
rozhodnutí Trinity Bank, které bude oficiálně oznámeno na webových stránkách www.trinitybank.cz, a to
nejpozději den před účinností ukončení akce.
2. Podmínky akce
Všechny účty, které byly do akce zařazeny, vyjma účtů, u kterých byl evidován ke dni 30. 11. 2020 zůstatek na
tomto účtu nižší než 100 000 CZK, budou ke dni 15. 12. 2020 úročeny následovně:
Pásmo v CZK

Úroková sazba (p.a.)*

0 – 99 999,99

0,51 %

100 000 – 199 999,99

0,88 %

200 000 a více

0,51 %

*zůstatek se úročí dle stanovených úrokových pásem a v každém úrokovém pásmu je zůstatek úročen
příslušnou úrokovou sazbou.
Účty, které nesplňují výše uvedenou podmínku, tj. zůstatek na účtu ke dni 30. 11. 2020 ve výši 100 000 CZK
a více, budou z této akce ke dni 15. 12. 2020 vyloučeny a tento účet bude úročen úrokovou sazbou dle
aktuálního Ceníku Trinity Bank.
3. Závěrečná ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodů akci zkrátit, prodloužit, přerušit, zrušit nebo aktualizovat
její podmínky. V případě zrušení nebo přerušení akce je zůstatek na účtu dále, tj. ode dne následujícího po datu
zrušení/přerušení akce, úročen úrokovou sazbou dle aktuálního Ceníku Trinity Bank.
Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast na akci včetně práva vyloučit kteréhokoli
účastníka z akce v případě, že by takový účastník porušil tyto podmínky nebo byl z této činnosti důvodně
podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi akce vzniknout.
Tuto akci nelze slučovat s jinými aktuálně nabízenými akcemi Trinity Bank.
Zrušení marketingové akce nabývá účinnosti ke dni 9. 5. 2021.
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