Pravidla akce Kapesné od Air Bank

1. Částku 300 Kč jako první kapesné na vyzkoušení účtu pro děti získáte, pokud si jako klient Air Bank a.s. v období
od 27. 9. 2022 do 31. 12. 2022 založíte ve své mobilní aplikaci My Air Účet pro dítě do 14 let. Tuto možnost
naleznete v Chytrém přehledu mobilní aplikace My Air v části Služby k účtu. Pro účely této akce se založením
Účtu pro dítě do 14 let rozumí, když ve své mobilní aplikaci založíte nový běžný účet v českých korunách
a současně v mobilní aplikaci My Air k tomuto účtu uděláte disponentem své dítě ve věku 8 až 14 let (včetně),
které doposud nikdy nevyužívalo naše služby ani jako disponent nebo držitel. Podmínky jsou splněné, pokud je
před skončením akce nový účet aktivní a současně je účinný dodatek k rámcové smlouvě o zřízení disponenta.
2. Nárok na první kapesné od Air Bank a.s. ve výši 300 Kč na vyzkoušení účtu pro děti v aplikaci My Air vám pro
každého nového disponenta ve věku 8 až 14 let (včetně), který je disponentem právě k jednomu běžnému účtu
a doposud nikdy nebyl disponentem k jakémukoliv účtu vedenému Air Bank a.s., vznikne jen jednou.
3. Po splnění všech podmínek akce vám peníze během několika dnů připíšeme automaticky na Účet pro dítě
do 14 let (včetně), tedy na nový účet, ke kterému je dítě disponentem.
4. Vyhrazujeme si právo podmínky této akce kdykoliv během jejího trvání upravit, upřesnit nebo trvání celé akce
prodloužit, popřípadě ji i bez udání důvodu předčasně ukončit. O všech těchto změnách vám dáme vědět
prostřednictvím aktualizace těchto podmínek na našich internetových stránkách www.airbank.cz.
5. Pokud akci předčasně ukončíme, dáme vám o tom vědět prostřednictvím aktualizace těchto podmínek na našich
webových stránkách nejpozději 10 dnů před datem, ke kterému bude akce skončena. K tomuto datu musí být
splněny podmínky akce pro vyplacení prvního kapesného od Air Bank, jinak nebude možné kapesné vyplatit.
6. Air Bank a.s. si vyhrazuje právo rozhodnout o vyřazení účastníka z akce. Částka 300 Kč ve smyslu této akce není
ze strany jejích účastníků právně nárokovatelná.
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