Pravidla akce: Doporuč ING Konto a/nebo ING Podílové fondy a získej odměnu
Jste spokojeni s ING Bank a rádi byste doporučili naše produkty i svým známým? Za každého
doporučeného klienta, kterého přivedete, můžete získat odměnu až 1 200 Kč.

Bonus 600 Kč za doporučení ING Konta a zvýhodněná sazba pro nového klienta ING Konta
Za každého Vámi doporučeného nového klienta, který si otevře spořicí účet ING Konto, aniž
by v předchozích 12 měsících spořicí účet ING Konto vlastnil, dostanete bonus 600 Kč. Nový klient získá
na první tři měsíce zvýhodněnou úrokovou sazbu 1 % p. a., kterou bude úročen zůstatek do výše
300 000 Kč.





Nabídka bonusu 600 Kč za doporučeného nového klienta je určena pro stávající klienty ING Bank, kteří
disponují platným unikátním kódem.
Nabídka zvýhodněné úrokové sazby 1 % p. a. na první tři měsíce na zůstatek do výše 300 000 Kč
se nevztahuje na ty klienty, kteří již spořicí účet ING Konto (dále jen „ING Konto“) vlastní a na klienty,
kteří v posledních 12 kalendářních měsících, které bezprostředně předcházely měsíci, ve kterém byla
podána žádosti o zřízení ING Konta v rámci této akce, ING Konto vlastnili.
Odměnu za doporučení ING Konta lze kombinovat s odměnou za doporučení ING Podílových fondů.

Podmínky pro získání zvýhodněné úrokové sazby 1 % p. a. na první tři měsíce na zůstatek do výše
300 000 Kč pro doporučené nové klienty
Zvýhodněnou úrokovou sazbu 1 % p. a. na první tři měsíce na zůstatek do výše 300 000 Kč získá každý
doporučený nový klient spořicího účtu ING Konto, který splní všechny následující podmínky:
1.

Uzavře si v době od 1. 8. 2017 do 31. 8. 2017 Smlouvu o spořicím účtu ING Konto, aniž by v předchozích
12 kalendářních měsících, které bezprostředně předcházely měsíci, ve kterém byla podána žádosti
o zřízení ING Konta, ING Konto vlastnil, a to:
a. prostřednictvím reprezentanta pobočky nebo kiosku ING Bank, jejichž seznam lze nalézt
na www.ingbank.cz/pobocky nebo
b. telefonicky na bezplatné lince Kontaktního centra 800 159 159 nebo
c. elektronicky na internetových stránkách www.ingbank.cz vyplněním a odesláním formuláře
internetové aplikace.

2.

Při uzavírání Smlouvy o spořicím účtu ING Konto sdělí operátorovi Kontaktního centra, nebo
reprezentantovi pobočky nebo kiosku ING Bank unikátní kód klienta, který ho doporučil, nebo uvede
tento unikátní kód do žádosti na www.ingbank.cz do pole s označením „Kód akce“.
 V případě špatně uvedeného kódu bude považováno takto zřízené ING Konto za ING Konto sjednané
za standardních podmínek bez zvýhodněné úrokové sazby a bez nároku na bonus.
 Bez uvedení unikátního kódu nárok na zvýhodněnou úrokovou sazbu a bonus nevzniká.
 Oznámení unikátního kódu dodatečně po uzavření smlouvy není možné a nárok na zvýhodněnou
úrokovou sazbu a bonus nevzniká.

3.

Zůstatek na spořicím účtu ING Konto přesáhne částku alespoň 1 000 Kč, a to nejpozději do 30 dnů
od doručení návrhu Smlouvy o spořicím účtu ING Konto ING Bank.

4.

Splní veškeré podmínky nutné pro nabytí účinnosti smlouvy, které vyplývají zejména z Obchodních
podmínek pro spořicí účet ING Konto, a to nejpozději do 30 dnů od doručení návrhu Smlouvy o spořicím
účtu ING Konto ING Bank.
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Zvýhodněná úroková sazba 1 % p. a. na první tři měsíce na zůstatek do výše 300 000 Kč
Zvýhodněné úročení peněžních prostředků na ING Kontě, které bylo otevřeno na základě smlouvy uzavřené
v rámci této akce, bude probíhat ode dne, kdy klient splní všechny podmínky nutné pro nabytí účinnosti
Smlouvy o spořicím účtu ING Konto, které vyplývají z Obchodních podmínek pro spořicí účet ING Konto.










Zvýhodněné úročení bude trvat po dobu 3 měsíců. Po ukončení lhůty pro poskytování zvýhodněné
úrokové sazby bude celý zůstatek na účtu úročen Variabilní vyhlašovanou úrokovou sazbou podle
aktuálně platného ING Konto sazebníku.
Zvýhodněnou úrokovou sazbou 1 % p. a. se rozumí roční úroková sazba před zdaněním.
Zvýhodněná úroková sazba se vztahuje pouze na zůstatek do výše 300 000 Kč. Zůstatek nad tuto
hranici je úročen Variabilní vyhlašovanou úrokovou sazbou v souladu s platným ING Konto sazebníkem.
Úrok ze zvýhodněné úrokové sazby bude připsán ve prospěch spořicího účtu ING Konto vždy ke konci
příslušného kalendářního měsíce.
Zvýhodněnou úrokovou sazbu získanou na základě této akce nelze kombinovat s jinými zvýhodněnými
úrokovými sazbami vztahujícími se na produkt ING Konto.
Zvýhodněnou sazbu lze kombinovat s odměnou pro stávajícího klienta vyplácenou v rámci akce
„Doporuč ING Konto a/nebo ING Podílové fondy a získej odměnu“, pravidla této akce jsou uvedena
na www.ingbank.cz/doporuceni.
Zvýhodněnou úrokovou sazbu lze kombinovat s nabídkou „Sjednání ING Konta s bonusem 500 Kč“, a to
pouze za předpokladu, že tato nabídka právě probíhá.

Bonus 600 Kč pro stávající klienty a podmínky pro jeho získání










Bonus ve výši 600 Kč bude připsán stávajícímu klientovi za každého jím doporučeného nového klienta,
který splní výše popsané podmínky nutné pro zvýhodněné úročení peněžních prostředků na ING Kontě.
Jednomu stávajícímu klientovi může být vyplacen bonus nejvýše v souhrnu 19 500 Kč za kalendářní rok
(limit tvoří součet pro případné bonusy získané za doporučení zřízení ING Konta i ING Podílových fondů).
Stávající klient musí sdělit svůj unikátní kód jím doporučenému novému klientovi, který unikátní kód
uvede při sjednání Smlouvy o spořicím účtu ING Konto.
Bez uvedení unikátního kódu nemůže být bonus vyplacen.
Bonusem se rozumí bonus 600 Kč po zdanění srážkovou daní 15 % podle platných právních předpisů.
Pokud je stávající klient majitelem více spořicích účtů ING Konto a vznikl mu nárok na výplatu bonusu,
bude mu bonus vyplacen na poslední zřízené a plně aktivní ING Konto.
Bonus za doporučení bude vyplacen stávajícímu klientovi pouze v případě, že v době, kdy mu vznikl
nárok na výplatu bonusu, vlastní alespoň jedno plně aktivní ING Konto, na kterém kdykoliv v minulosti
zůstatek přesáhl částku alespoň 1 000 Kč.
Bonusy za doporučené nové klienty ING Konta budou připisovány ve prospěch spořicího účtu ING Konto
stávajícího klienta vždy 21. den měsíce, a to za všechny jím doporučené klienty, kteří v předchozím
kalendářním měsíci splnili podmínky. Pokud 21. den připadne na jiný než pracovní den, bude bonus
za doporučené nové klienty připsán nejbližší následující pracovní den.

Uzavření Smlouvy o spořicím účtu ING Konto podléhá standardním postupům uvedeným ve Všeobecných
obchodních podmínkách pro retailové bankovní produkty, Obchodních podmínkách pro spořicí účet ING
Konto a dále těmto pravidlům akce.
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Bonus 600 Kč pro stávajícího klienta za doporučení ING Podílových fondů a příspěvek 300 Kč
k investici pro nového klienta ING Podílových fondů.
Jste s ING Podílovými fondy spokojeni a rádi byste je doporučili i svým známým? Za každého Vámi
doporučeného nového klienta, který uzavře Komisionářskou smlouvu k produktu ING Podílové fondy
a zainvestuje alespoň 1 000 Kč, aniž by v předchozích 12 měsících ING Podílové fondy vlastnil, dostanete
na své ING Konto bonus 600 Kč. Nový klient ING Podílových fondů pak získá příspěvek k investici
do podílového fondu ve výši 300 Kč.







Nabídka bonusu 600 Kč na spořicí účet ING Konto za doporučeného nového klienta je určena
pro stávající klienty ING Bank, kteří disponují platným unikátním kódem, který obdrželi při založení
spořicího účtu ING Konto.
Nabídka příspěvku k investici do podílového fondu ve výši 300 Kč se nevztahuje na klienty, kteří již mají
uzavřenou Komisionářskou smlouvu o obstarávání úpisu (nákupu) a zpětného odkupu (prodeje)
Cenných papírů a smlouvu o správě (dále jen „Komisionářská smlouva“) k produktu ING Podílové fondy,
a na ty, kteří v posledních 12 kalendářních měsících, které bezprostředně předcházely měsíci, ve kterém
byla podána žádost o zřízení ING Podílových fondů v rámci této akce, Komisionářskou smlouvu
k produktu ING Podílové fondy sjednanou měli.
Odměnu za doporučení ING Podílových fondů lze kombinovat s odměnou za doporučení ING Konta.
Klient, který doporučí oba produkty, má nárok na odměnu za oba produkty, ovšem pouze
za podmínky, že on i doporučený nový klient splní všechny podmínky dle pravidel obou akcí. Nový
klient, který si s unikátním kódem zřídí ING Konto i ING Podílové fondy, má nárok na zvýhodnění
u obou produktů založených v souladu s podmínkami akcí.

Podmínky pro získání příspěvku k investici do podílového fondu ve výši 300 Kč pro doporučené nové
klienty ING Podílových fondů
Příspěvek k investici do podílového fondu ve výši 300 Kč získá každý doporučený nový klient ING Podílových
fondů, který splní všechny následující podmínky:
1. Uzavře Komisionářskou smlouvu k produktu ING Podílové fondy v období od 1. 8. 2017 do 31. 8. 2017 a
zainvestuje minimálně 1 000 Kč, aniž by v předchozích 12 kalendářních měsících, které bezprostředně
předcházely měsíci, ve kterém byla podána žádost o zřízení ING Podílových fondů, měl uzavřenou
Komisionářskou smlouvu u ING Bank, a to:
 prostřednictvím reprezentanta pobočky nebo kiosku ING Bank, jejichž seznam lze nalézt
na www.ingbank.cz/pobocky nebo
 telefonicky na bezplatné lince Kontaktního centra 800 159 159 nebo
 elektronicky na internetových stránkách www.ingbank.cz vyplněním a odesláním formuláře
internetové aplikace nebo
 elektronicky vyplněním a odesláním formuláře v Internetovém nebo Mobilním bankovnictví.
2. Při uzavírání Komisionářské smlouvy pro ING Podílové fondy sdělí operátorovi Kontaktního centra,
reprezentantovi pobočky nebo kiosku ING Bank unikátní kód klienta, který ho doporučil, nebo uvede
tento unikátní kód do žádosti na www.ingbank.cz, případně do žádosti v rámci Internetového nebo
Mobilního bankovnictví do pole s označením „Kód akce“.
 V případě špatně uvedeného kódu budou takto zřízené ING Podílové fondy považovány
za ING Podílové fondy sjednané za standardních podmínek, tedy bez příspěvku k investici
do podílového fondu a bez nároku na bonus.
 Bez uvedení unikátního kódu nárok na příspěvek k investici do podílového fondu
a bonus nevznikají.
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 Oznámení unikátního kódu dodatečně po uzavření Komisionářské smlouvy není možné a nárok
na příspěvek k investici do podílového fondu a bonus tak nevznikají.
 Úspěšně zadá investici do jednoho nebo několika fondů, které si zvolil z aktuální nabídky, v souhrnné
výši alespoň 1 000 Kč, a to nejpozději do 30 dnů od doručení návrhu Komisionářské smlouvy
k produktu ING Podílové fondy. Za úspěšně zadanou investici se považuje až investice, kde proběhlo
vypořádání prvního obchodu a která je již v klientově Internetovém nebo Mobilním bankovnictví
v sekci „Historie obchodů“ ve stavu „provedena“.
Příspěvek k investici do podílového fondu ve výši 300 Kč pro doporučené nové klienty ING Podílových
fondů
Příspěvek k investici do podílového fondu ING Bank vyplatí novému klientovi ING Podílových fondů formou
investice do podílového fondu z aktuální nabídky ING Bank podle následujících pravidel:
1. Příspěvek na investici do podílového fondu bude prostřednictvím ING Bank investován novému klientovi
ING Podílových fondů do fondu, do kterého klient poprvé investoval. V případě, že klient zadal nákupy
více podílových fondů, bude mu příspěvek vyplacen do podílového fondu s nejnižší rizikovou třídou (viz
ING Podílové fondy sazebník). Pokud budou mít podílové fondy stejnou rizikovou třídu, bude příspěvek
vyplacen do jednoho z nich dle výhradního uvážení ING Bank.
2. Příspěvek k investici do podílového fondu bude prostřednictvím ING Bank investován v takové výši, aby
bylo zajištěno, že zaslaný příspěvek bude i po zaokrouhlení dle pravidel správců fondů
(viz dokumenty – Obchodování krok za krokem s Fidelity fondy a Obchodování krok za krokem s NN
fondy) dosahovat výše alespoň 300 Kč.
3. Příspěvek na investici do podílového fondu bude prostřednictvím ING Bank investován dle bodu 1 tohoto
odstavce 21. den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke splnění všech výše uvedených
podmínek nového klienta ING Podílových fondů. Pokud 21. den připadne na jiný než pracovní den, bude
příspěvek k investici do podílového fondu investován nejbližší následující pracovní den.
Bonus 600 Kč pro stávající klienty a podmínky pro jeho získání
1. Doporučit ING Podílové fondy za účelem získání bonusu může pouze stávající klient, který v okamžiku,
kdy si jím doporučený nový klient zřídí ING Podílové fondy, má uzavřenou Komisionářskou smlouvu
k tomuto produkt a do kterého investoval alespoň jednou ve výši minimální investice dle ING Podílové
fondy sazebníku. Za úspěšně zadanou první investici se považuje až investice, kde proběhlo vypořádání
obchodu a která je již v klientově Internetovém nebo Mobilním bankovnictví v sekci „Historie obchodů“
ve stavu „provedena“.
2. Pro vyplacení bonusu 600 Kč na spořicí účet ING Konto musí mít stávající klient zřízený aktivní produkt
ING Podílové fondy i v okamžiku připsání bonusu 600 Kč na spořicí účet ING Konto.
3. Bonus ve výši 600 Kč bude stávajícímu klientovi připsán za každého jím doporučeného nového klienta,
který splní výše popsané podmínky nutné pro získání příspěvku k první investici
v ING Podílových fondech.
4. Jednomu stávajícímu klientovi může být vyplacen bonus nejvýše v souhrnné hodnotě
19 500 Kč za kalendářní rok (limit tvoří součet pro případné bonusy získané za doporučení zřízení ING
Konta i ING Podílových fondů).

5. Stávající klient musí sdělit svůj unikátní kód jím doporučenému novému klientovi, který ho uvede
při sjednání Komisionářské smlouvy k produktu ING Podílové fondy.
6. Bez uvedení unikátního kódu nemůže být bonus vyplacen.
7. Bonusem se rozumí bonus 600 Kč po zdanění srážkovou daní 15 % podle platných právních předpisů.
8. Pokud je stávající klient majitelem více spořicích účtů ING Konto a vznikl mu nárok na výplatu bonusu,
bude mu bonus vyplacen na poslední zřízené a plně aktivní ING Konto.
9. Bonus za doporučení bude stávajícímu klientovi vyplacen pouze v případě, že v době, kdy mu vznikl nárok
na výplatu bonusu, vlastní alespoň jedno plně aktivní ING Konto.
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10. Bonusy za doporučené nové klienty ING Podílových fondů budou připisovány ve prospěch účtu
ING Konto stávajícího klienta vždy 21. den měsíce, a to za všechny jím doporučené klienty, kteří
v předchozím kalendářním měsíci splnili podmínky. Pokud 21. den připadne na jiný než pracovní den,
bude bonus za doporučené nové klienty připsán nejbližší následující pracovní den.
Uzavření Komisionářské smlouvy podléhá standardním postupům uvedeným ve Všeobecných obchodních
podmínkách pro retailové bankovní produkty, Obchodních podmínkách pro podílové fondy a dále těmto
pravidlům akce.

Společná pravidla
ING Bank si vyhrazuje právo tuto akci kdykoliv ukončit nebo změnit její podmínky. O této skutečnosti bude
klienty informovat minimálně 5 pracovních dní před termínem ukončení či změny akce
na www.ingbank.cz/pravidla. Ukončení či změna této akce však nemá vliv na investice do ING Podílových
fondů provedené a ING Konta otevřená před výše uvedeným termínem ukončení či změny akce a na jejich
úročení.
Tato pravidla nahrazují pravidla akce ze dne 1. 8. 2017.
Tato pravidla jsou zveřejněna na www.ingbank.cz/doporuceni ke dni 25. 7. 2017 a jsou platná od 1. 8. 2017.
V případě, že se klient zúčastní několika akcí, bude doporučenému novému klientovi po splnění podmínek
přiznán příspěvek pouze na základě jedné akce, a to ten pro něj nejvýhodnější.
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