Pravidla akce Získejte 500 Kč na vyzkoušení účtu v aplikaci My Air
1. Částku 500 Kč na vyzkoušení účtu v aplikaci My Air získáte, pokud v období od 1. 8. 2022 do 31. 8. 2022
vstoupíte do žádosti o rámcovou smlouvu s námi, tedy s Air Bank a.s., a sjednáte si v ní bankovní účet. Druhou
podmínkou je, že si do 30. 9. 2022 propojíte mobilní aplikaci My Air se svým novým aktivním bankovním účtem
u nás. Účet si nemusíte propojit, pokud jste si rámcovou smlouvu sjednali přímo v mobilní aplikaci. Ve všech
případech ale platí, že váš účet musí být aktivní nejpozději 30. 9. 2022.
2. Nárok na 500 Kč na vyzkoušení účtu v aplikaci My Air vám vznikne jen jednou, a to pouze pokud jste s námi
doposud nikdy neměli uzavřenou rámcovou smlouvu s aktivním účtem.
3. Po splnění všech podmínek akce vám peníze během několika dnů připíšeme automaticky na váš nový účet.
4. Získat 500 Kč na vyzkoušení aplikace My Air můžete také coby disponent nebo držitel karty k rámcové smlouvě
jiného našeho klienta, pokud si s námi sjednáte vlastní rámcovou smlouvu a splníte zbylá pravidla akce.
5. 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.
6. Pokud akci předčasně ukončíme, zkracuje se zároveň i doba na splnění podmínky spárování aplikace My Air
s bankovním účtem, a to na 30 dní od data ukončení akce. Když tedy akci předčasně ukončíme například
k 15. 8. 2022, lhůta pro spárování aplikace My Air vyprší 15. 9. 2022. O předčasném ukončení a nových lhůtách
pro splnění všech podmínek této nabídky vám dáme vědět prostřednictvím aktualizace těchto podmínek na
našich internetových stránkách www.airbank.cz.
7. Air Bank a.s. si vyhrazuje právo rozhodnout o vyřazení účastníka z akce. Částka 500 Kč ve smyslu této akce není
ze strany jejích účastníků právně nárokovatelná.
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