PRAVIDLA AKCE
„NOVÉ VKLADY PRO SPOŘICÍ ÚČET +“
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ
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 „NOVÉ VKLADY PRO SPOŘICÍ ÚČET +“ (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 +.
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ÚČEL AKCE
Účelem Akce je umožnit fyzickým osobám, které již mají založen Spořicí účet + nebo si jej v době trvání této Akce založí (dále
jen „Klientům“), získat k úrokové sazbě vyhlášené v Oznámení o úrokových sazbách Banky pro Spořicí účet + (dále jen
„Základní úroková sazba“) její navýšení pro Nové vklady o bonusovou úrokovou sazbu vyhlášenou v těchto pravidlech (dále
jen „Úrokový bonus“).
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PODMÍNKY ÚČASTI V AKCI A ZÁKLADNÍ PRAVIDLA AKCE
Účastníky Akce jsou všichni Klienti, kteří s Bankou uzavřeli Smlouvu o Spořicím účtu +1 a v době od 17. 1. 2022 včetně
uskutečnili na Spořicí účet + Nový vklad.
Klient, který splní podmínky účasti v Akci, v rámci Akce získá Úrokový bonus na Nové vklady uložené na Spořicím účtu + po
dobu trvání Akce, avšak nejdříve ode dne, kdy Klient splní podmínku vložení Nového vkladu na Spořicí účet + (dále jen „Doba
zvýhodnění“).
Výhradně pro účely Akce bude u každého účastníka Akce sečtena výše jeho veškerých peněžních prostředků uložených
na veškerých účtech, vkladech či vkladních knížkách Klienta vedených u Banky, s výjimkou Termínovaných vkladů,
Investičních účtů a Jistotních účtů vedených u Banky (dále jen „Účty a vklady“), a to ke dni 16. 1. 2022 (dále jen „Základní
výše vkladů“).
Za Nový vklad se pro účely těchto pravidel považuje částka, o kterou aktuální zůstatek na Účtech a vkladech Klienta převyšuje
Základní výši vkladů a zároveň, která byla připsána od 17. 1. 2022 na Spořicím účtu + (v těchto pravidlech také jako „Nový
vklad“). Nový vklad může na Spořicí účet + Klient vložit v hotovosti nebo může být připsán jako příchozí úhrada z jakéhokoli
bankovního účtu Klienta u Banky nebo jiné banky.2
Úrokový bonus ve výši 0,5 % p.a. poskytovaný po Dobu zvýhodnění se vztahuje pouze na Nové vklady uložené na Spořicím
účtu + a bude připočten k Základní úrokové sazbě. Po ukončení Akce budou vklady na Spořicím účtu + úročeny pouze
Základní úrokovou sazbou.
Úrokový výnos podléhá srážkové dani.
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TRVÁNÍ AKCE
Akce trvá ode dne nabytí účinnosti těchto pravidel do dne 30. 4. 2022.
Banka má právo bez náhrady Akci kdykoli ukončit. Ukončení Akce bude provedeno oznámením Banky o ukončení Akce
uveřejněným na internetových stránkách (www.creditas.cz) a na pobočkách Banky, a to nejpozději pět (5) kalendářních dní
před ukončením Akce.
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Banka tímto oznamuje, že nedojde k prodloužení trvání akce „NOVÉ VKLADY PRO SPOŘICÍ ÚČET +“ vyhlášené Bankou
podle Pravidel akce účinných ode dne 17. 1. 2022 ve smyslu jejich čl. 4.1, tato akce tak skončí ke dni 31. 3. 2022 a bude
nahrazena novou Akcí podle těchto pravidel.
Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1. 4. 2022.

5.2

1

V případě, že má Klient více než jeden Spořicí účet +, se Akce bude vztahovat pouze na první (nejstarší) založený Spořicí účet +.
Příklad: Klient má ke dni 16. 1. 2022 veden u Banky Běžný účet se zůstatkem 50.000 Kč a Spořicí účet + se zůstatkem 100.000 Kč. Tedy Základní
výše vkladů klienta činí 150.000 Kč. Nový vklad bude v tomto případě částka, o kterou celkový zůstatek na Účtech a vkladech Klienta v Bance
přesáhne Základní výši vkladů. Klient vloží nebo z jiné banky převede na Spořicí účet + další peněžní prostředky ve výši 200.000 Kč, ale zároveň
převede 50.000 Kč ze svého Běžného účtu na bankovní účet u jiné Banky. Na Spořicím účtu + bude mít Klient zůstatek 300.000 Kč, na Běžném účtu
zůstatek 0,- Kč, celkem tedy 300.000 Kč. Tento celkový zůstatek převyšuje Základní výši vkladů Klienta o 150.000 Kč. Ve výši 150.000 Kč se tedy
jedná o Nový vklad. Těchto 150.000 Kč vložených na Spořicí účet + bude úročeno Základní úrokovou sazbou, a navíc Úrokovým bonusem po Dobu
zvýhodnění, tedy v době vstupu v účinnost těchto pravidel úrokem 3,1 % + 0,5 % = 3,6 % p.a. Na zbývající částku 50.000 Kč vloženou na Spořicí
účet + se bude aplikovat Základní úroková sazba, protože se nejedná o Nový vklad Klienta.
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