Pravidla akce:
Zvyšte zůstatek spořicího účtu a získejte zvýhodněnou úrokovou sazbu
Zvýhodněná úroková sazba pro stávající klienty Wüstenrot hypoteční banky a.s.
u Wüstenrot Spořicího účtu
Doba trvání akce: od 8. 7. 2019 do odvolání.
Použité pojmy
• Počáteční den akce je den, od kterého se může klient zapojit do akce.
• Poslední den akce je den, do kterého se může klient zapojit do akce.
• Limit je celkový součet zůstatků všech spořicích účtů klienta ke dni předcházejícímu počátečnímu dni akce.
• Součet je denní součet zůstatků všech spořicích účtů klienta.
• Přívklady jsou denní rozdíl mezi limitem a součtem, tj. nové prostředky, o které se zvýší celkový zůstatek svých spořicích účtů
v době trvání této akce, pro tyto prostředky platí zvýhodnění. V případě snížení celkového zůstatku spořicích účtů klienta se sníží
i výše přívkladů.
• Zvýhodněná úroková sazba je úroková sazba, kterou jsou navíc úročeny přívklady.
• Přehled úrokových sazeb je přehled úrokových sazeb pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů – s přímým bankovnictvím.
Podmínky pro získání Zvýhodněné úrokové sazby 0,7 % p. a. po dobu 12 měsíců
Zvýhodněnou úrokovou sazbu 0,7 % p. a. po dobu 12 měsíců na přívklady, o které se zvýší celkový zůstatek spořicího účtu / spořicích
účtů, získá každý klient Wüstenrot hypoteční banky a.s., který splní všechny následující podmínky:
• Má uzavřenu Smlouvu o spořicím účtu s Wüstenrot hypoteční bankou a.s.
• Celkový zůstatek na spořicím účtu / spořicích účtech přesáhne v průběhu trvání akce částku stanovenou jako limit.
• Není zapojen do Akce pro nové klienty platné od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019.
Zvýhodněná úroková sazba 0,7 % p. a. po dobu 12 měsíců
Zvýhodněné úročení přívkladů po dobu 12 měsíců na spořicím účtu / spořicích účtech klienta bude probíhat ode dne, kdy je na
libovolný spořicí účet klienta připsán první přívklad.
• V průběhu platnosti zvýhodněné úrokové sazby bude celkový zůstatek na spořicím účtu / spořicích účtech dále standardně úročen
vyhlašovanou základní úrokovou sazbou stanovenou v platném přehledu úrokových sazeb.
• Zároveň není nijak omezena možnost sjednání ﬁxace částky disponibilního zůstatku pro dosažení věrnostního bonusu na období
dle platného přehledu úrokových sazeb (přívklady, které budou zároveň zaﬁxované v průběhu platnosti zvýhodněné úrokové
sazby, budou úročeny zvýhodněnou úrokovou sazbou pouze po dobu její platnosti a věrnostním bonusem po dobu trvání
sjednané ﬁxace).
• Zvýhodněnou úrokovou sazbou 0,7 % p. a. se rozumí roční úroková sazba před zdaněním.
• Zvýhodněnou úrokovou sazbou budou úročeny pouze přívklady, tj. prostředky vložené nebo připsané na spořicí účet po dobu
trvání akce přesahující limit.
• Úrok ze zvýhodněné úrokové sazby bude připsán ve prospěch spořicího účtu vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce.
• V případě, že klient bude mít více spořicích účtů, úrok ze zvýhodněné úrokové sazby se připíše vždy na nejnovější spořicí účet
s nejnižším účetním zůstatkem.
• Upozorňujeme, že v případě připsání úroku nebo přívkladů může dojít k překročení horního limitu zůstatku pro úročení spořicího
účtu uvedeném v přehledu úrokových sazeb.
• V případě, že klient v době akce zruší poslední spořicí účet, na který je možné úrok ze zvýhodněné úrokové sazby připsat,
připíše se tento úrok na účet ke dni zrušení tohoto účtu.
Wüstenrot hypoteční banka a.s. si vyhrazuje právo tuto akci kdykoliv ukončit nebo změnit její podmínky. O této skutečnosti bude klienty
informovat minimálně 10 pracovních dní před termínem ukončení či změny akce prostřednictvím zprávy na internetových stránkách
banky www.wuestenrot.cz.
Tato pravidla jsou zveřejněna na www.wuestenrot.cz ke dni 10.7.2019 a jsou platná od 8. 7. 2019 do odvolání.

