Pravidla akce: Doporuč ING Konto a získej odměnu
Bonus 300 Kč za doporučení ING Konta
Jste spokojeni s účtem ING Konto a rádi byste doporučili tento produkt i svým známým? Za každého
Vámi doporučeného nového klienta, který si otevře účet ING Konto, aniž by v předchozích 12ti
měsících ING Konto vlastnil, dostanete bonus 300 Kč. Nový klient získá zvýhodněnou úrokovou
sazbu 1,5 % p. a. na první tři měsíce na zůstatek do výše 1 milionu korun.

Podmínky akce „Doporuč ING Konto a získej odměnu“


Nabídka bonusu 300 Kč za doporučeného nového klienta je určena pro stávající klienty ING Bank N.V.,
kteří disponují platným unikátním kódem.



Nabídka zvýhodněné úrokové sazby 1,5 % p. a. na první tři měsíce na zůstatek do výše 1 milionu
korun se nevztahuje na ty klienty, kteří již spořicí účet ING Konto (dále jen „ING Konto“) vlastní a na
klienty, kteří v posledních 12ti kalendářních měsících, které předcházely dni podání žádosti o zřízení
ING Konta v rámci této akce, ING Konto vlastnili.

Podmínky pro získání zvýhodněné úrokové sazby 1,5 % p. a. na první tři měsíce na
zůstatek do výše 1 milionu korun (pro doporučené nové klienty).
Zůstatek převyšující 1 milion korun českých je úročen příslušnou Variabilní vyhlašovanou úrokovou
sazbou. Po ukončení lhůty pro poskytování zvýhodněné úrokové sazby je zůstatek na účtu úročen
Variabilní vyhlašovanou úrokovou sazbou podle aktuálně platného Sazebníku služeb.
Zvýhodněnou úrokovou sazbu 1,5 % p. a. na první tři měsíce na zůstatek do výše 1 milionu korun získá
každý doporučený nový klient spořicího účtu ING Konto, který splní všechny následující podmínky:
1.
Uzavře si Smlouvu o spořicím účtu ING Konto v období od 1. 1. 2015, aniž by v předchozích 12ti
měsících ING Konto vlastnil, a to:
a. prostřednictvím reprezentanta Finančního centra ING se sídlem na adrese Plzeňská 344/1, 150 00,
Praha 5 - Smíchov NEBO
b. osobně telefonicky na bezplatné lince Kontaktního centra 800 159 159 NEBO
c. osobně elektronicky na internetových stránkách http://www.ingbank.cz vyplněním a odesláním
formuláře internetové aplikace NEBO
d. prostřednictvím reprezentanta některého z Kiosků ING Bank. Seznam Kiosků naleznete zde:
www.ingbank.cz/pobocky.
2. Při uzavírání Smlouvy o spořicím účtu ING Konto musí nový klient sdělit operátorovi Kontaktního centra,
reprezentantovi Finančního centra ING nebo reprezentantovi Kiosku ING Bank unikátní kód klienta, který ho
doporučil, nebo uvést tento unikátní kód do žádosti na http://www.ingkonto.cz do pole s označením
„Kód akce“.
a. 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.
b. Bez uvedení unikátního kódu nárok na zvýhodněnou úrokovou sazbu a bonus nevzniká.
c. Oznámení unikátního kódu dodatečně po uzavření smlouvy není možné a nárok na zvýhodněnou
úrokovou sazbu a bonus nevzniká.
3. Splní veškeré podmínky nutné pro nabytí účinnosti smlouvy, které vyplývají zejména z Obchodních
podmínek pro spořicí účet ING Konto, a to nejpozději do 60 dnů od doručení návrhu Smlouvy o spořicím účtu
ING Bank N.V., a dále podmínky těchto pravidel akce.

Pravidla akce: Doporuč ING Konto a získej odměnu

Zvýhodněná úroková sazba 1,5 % p. a. na první tři měsíce na zůstatek do výše
1 milionu korun
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.
Termín zaslání prvního vkladu je na klientovi, avšak pro maximální využití zvýhodněné sazby
doporučujeme zaslat peněžní prostředky co nejdříve. Čím dříve prostředky vložíte, tím déle Vám
budou lépe úročeny.
Zvýhodněnou úrokovou sazbou 1,5 % p. a. se rozumí roční úroková sazba před zdaněním.
Zvýhodněná úroková sazba se vztahuje pouze do výše zůstatku 1 milion korun. 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 účtu ING Konto vždy ke konci
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 300 Kč pro stávajícího klienta vyplácenou v rámci
akce „Doporuč ING Konto a získej odměnu“, pravidla této akce jsou uvedena zde:
www.ingbank.cz/doporuceni.

Bonus 300 Kč (pro stávající klienty)









Bonus ve výši 300 Kč bude připsán stávajícímu klientovi za každého jím doporučeného nového
klienta, který splní výše popsané podmínky nutné pro zvýhodněné úročení peněžních prostředků.
Jednomu stávajícímu klientovi může být vyplacen bonus nejvýše v souhrnu 19 500 Kč
za kalendářní rok.
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 300 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 doaktivované ING Konto.
Bonus za doporučení bude vyplacen doporučujícími klientovi pouze v případě, že v době, kdy mu
vznikl nárok na výplatu bonusu, vlastní alespoň jedno plně aktivní ING Konto.
Bonusy za doporučené nové klienty ING Konta budou připisovány ve prospěch účtu ING Konto
stávajícího klienta vždy ke konci kalendářního měsíce, a to za všechny jím doporučené klienty,
kteří v daném měsíci splnili podmínky akce nejpozději do 20. dne daného měsíce.

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.
ING Bank N.V. si vyhrazuje právo tuto akci kdykoliv ukončit nebo změnit její podmínky. O této
skutečnosti bude ING Bank N.V. klienty informovat minimálně 5 pracovních dní před termínem
ukončení akce na www.ingbank.cz/pravidla. Ukončení této akce však nemá vliv na ING Konta již
otevřená a na jejich úročení.
Tato pravidla nahrazují pravidla akce ze dne 1. 11. 2014. Změny se týkají pouze klientů, kteří uzavřou
smlouvu o Spořicím účtu ING Konto v rámci této akce od 1. 11. 2014 včetně. Tato pravidla jsou
zveřejněna na www.ingbank.cz/doporuceni a jsou platná pro období od 1. 1. 2015 do odvolání.

