PRAVIDLA A PODMÍNKY MARKETINGOVÉ AKCE
„Výhoda+ 200“
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 je 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 účasti v akci
Rozhodným dnem pro stanovení / určení, zdali klient naplňuje podmínky pro zařazení do akce je datum
18. 5. 2020. V případě, kdy klient k datu 18. 5. 2020 má zřízen Spořící účet Výhoda+ a zároveň je k tomuto
datu zůstatek na tomto účtu ve výši 200 000 Kč a více, bude klient automaticky zařazen do uvedené akce
a změna úročení dle podmínek této akce bude provedena s účinností k datu 21. 5. 2020.
V případě, že klient má více účtů Spořicí účet Výhoda+, na nichž je zůstatek ve výši 200 000 Kč a více,
bude do akce zařazen pouze jeden z těchto účtů klienta, a to ten s nejvyšším zůstatkem (zůstatek ke dni
18. 5. 2020). Ostatní účty budou klientovi úročeny standardně dle platného Ceníku Trinity Bank sazbou
uvedenou pro Spořící účet Výhoda+.

3. Nárok na akci
Účastníci akce, tj. ti, kteří splnili podmínky účasti v akci dle bodu 2, jsou oprávněni získat zvýhodněnou
úrokovou sazbu na spořícím účtu, přičemž k úpravě sazby dojde automaticky ke dni 21. 5. 2020.
Zůstatek na Spořicím účtu Výhoda+ se bude v rámci akce úročit dle jednotlivých pásem, a to následovně:
Pásmo (v CZK)

Úroková sazba (p.a.)*

0 – 99 999,99

0,40 %

100 000 – 199 999,99

1,58 %

200 000 a více

0,58 %

*zůstatek se úročí dle stanovených úrokových pásem a v každém úrokovém pásmu je zůstatek úročen
příslušnou úrokovou sazbou.
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4. 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 zařadit do akce i klienty, kteří nesplní podmínky dle bodu 2, přičemž ostatní
pravidla akce zůstávají beze změny. Takové případné zařazení do akce však závisí výlučně na posouzení
pořadatele a klient na ně nemá právní nárok.
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.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 21. 5. 2020.
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