AKTUALIZOVANÉ PRAVIDLA A PODMÍNKY MARKETINGOVÉ
AKCE
„Zvýhodněná úroková sazba na Spořicím účtu Výhoda+“

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 „Zvýhodněná
úroková sazba na Spořicím účtu Výhoda+“ (dále jen „akce“), která je zahájena dne
15. 5. 2019. Akce probíhá v úseku Osobní a Privátní bankovnictví.
Akce je určená pro prvních 10 tisíc nově zřízených Spořicích účtů Výhoda+ (dále jen
„účet“), jejichž majitelé získají na těchto účtech zvýhodněnou úrokovou sazbu
ve výši 1,58 % p. a. v případě, že splní níže uvedené podmínky. Akce bude probíhat
až do jejího ukončení na základě rozhodnutí TRINITY BANK, které bude oficiálně
oznámeno na webových stránkách www.trinitybank.cz.

2. Podmínky účasti na akci
Akce se může zúčastnit nový i stávající klient (fyzická osoba/fyzická osoba podnikatel),
který si od 15. 5. 2019 zřídí nový Spořicí účet Výhoda+ a realizuje tzv. nový vklad.
Za nový vklad je považován vklad hotovosti nebo příchozí úhrada v CZK na Spořicí účet
Výhoda+, který bude založen nejdříve 15. 5. 2019, a jehož realizací dojde k celkovému
navýšení objemu vložených prostředků na vkladových účtech klienta vedených
v TRINITY BANK od 15. 5. 2019. Za nový vklad je považován vklad hotovosti nebo
převod peněžních prostředků z jiné finanční instituce; příchozí úhrady z jiných účtů
vedených u TRINITY BANK jsou vyloučeny.
Účet lze zřídit on-line na webových stránkách www.trinitybank.cz nebo osobně
na jakékoli pobočce/obchodním místě TRINITY BANK. U účtů zřízených on-line je účet
považován za založený až po úspěšném připsání první platby.

3. Vymezení pojmů
Nový klient – klient, který uzavřel první smluvní vztah s TRINITY BANK ode dne
15. 5. 2019
Stávající klient – klient, který byl ve smluvním vztahu s TRINITY BANK ke dni
14. 5. 2019

4. Závěrečná ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodů akci zkrátit, prodloužit, přerušit,
zrušit nebo aktualizovat její podmínky.
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, anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů
či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi akce vzniknout.
Jednání klienta spočívající v obcházení podmínek účasti na akci, zejména výběry
hotovosti/bezhotovostní převody ze stávajících účtů klienta a jejich následné opětovné
vložení/zaslání na Spořicí účet Výhoda+ bude posouzeno jako nesplnění podmínek účasti
na akci ze strany klienta.
Tuto akci nelze slučovat s jinými aktuálně nabízenými akcemi TRINITY BANK.
Tyto podmínky jsou platné a účinné zveřejněním na webových stránkách
www.trinitybank.cz a aktualizují podmínky akce platné a účinné od 17. 5. 2019.

