PRAVIDLA AKCE
„ZLATÁ KARTA ZDARMA“
1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

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 „ZLATÁ KARTA ZDARMA“ (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 Všeobecných obchodních podmínkách
Banky, dalších dokumentech Banky, které jsou nedílnou součástí smluv uzavřených Klientem s Bankou a v jiných
dokumentech vydaných Bankou (dále jen společně „Dokumenty Banky“).

1.2

2

ÚČEL AKCE

2.1

Účelem Akce je umožnit fyzickým osobám, za současného plnění dalších podmínek dle těchto pravidel, získat vedení
Platební karty MC GOLD vždy na aktuální měsíc zdarma (bez poplatku), a to až na tři roky.

3

PODMÍNKY ÚČASTI V AKCI A ZÁKLADNÍ PRAVIDLA AKCE

3.1

Účastníkem Akce může být fyzická osoba starší 18 (osmnácti) let (včetně dne, kdy dovršila tento věk), která má zřízen nebo
si založí u Banky Běžný účet vedený v českých korunách a k takovému Běžnému účtu má nejpozději k poslednímu dni trvání
této Akce uzavřenou platnou a účinnou Smlouvu o Platební kartě MC GOLD (dále jen „PK MC GOLD“ a „Účastník“).

3.2

Účastník se může do Akce zapojit v průběhu trvání Akce výhradně prostřednictvím písemné žádosti podané osobně na
jakékoli Pobočce Banky.
Při splnění všech podmínek dle těchto pravidel získá Účastník nárok na vedení PK MC GOLD na aktuální měsíc zdarma (bez
poplatku). Nárok na vedení PK MC GOLD na aktuální měsíc zdarma (bez poplatku) se posuzuje pro každý kalendářní měsíc
samostatně. Účastník pro získání nároku na vedení PK MC GOLD na aktuální měsíc zdarma (bez poplatku) musí v daném
měsíci splnit obě následující podmínky:
a) na Běžný účet, ke kterému je vedena PK MC GOLD, musí být Účastníkovi připsány příchozí úhrady v minimální výši
12.000, - Kč. Takové úhrady nesmí být provedeny z jiného Účtu Účastníka v Bance.
b) z Běžného účtu, ke kterému je vedena PK MC GOLD, musí být provedena alespoň jedna úhrada na základě nastaveného
Trvalého příkazu nebo Inkasa.

3.3

3.5

Pro případ, že Účastník nesplní v daném kalendářním měsíci jednu nebo obě z podmínek uvedených v odst. 3.3 těchto
pravidel, nezíská nárok na vedení PK MC GOLD na daný měsíc zdarma a bude mu v souladu s Dokumenty Banky naúčtován
poplatek ve výši podle aktuálně platného Sazebníku.
Účastník může získávat nárok na vedení PK MC GOLD vždy na aktuální měsíc zdarma (bez poplatku) v období 36 měsíců
počínaje měsícem následujícím po měsíci, ve kterém se Účastník zapojil do Akce dle odst. 3.2 těchto pravidel. Po uplynutí
tohoto období bude Účastníkovi v souladu s Dokumenty Banky účtován měsíční poplatek ve výši podle aktuálně platného
Sazebníku.

4

TRVÁNÍ AKCE

4.1
4.2

Akce trvá ode dne nabytí platnosti a účinnosti těchto pravidel do 31. 7. 2021.
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 všech pobočkách Banky a to nejpozději 10 kalendářních
dní před ukončením Akce.

5

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1

Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 5. 2021.

3.4

Banka CREDITAS a.s., Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 23903, IČO: 63492555, DIČ: CZ63492555
Volejte zdarma: 800 888 009, e-mail: info@creditas.cz, www.creditas.cz
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