Pravidla pro nabídku spořicího účtu ING Konto s úrokovým zvýhodněním 1,5 % p. a. po dobu
prvních pěti měsíců pro nové klienty platná pro pobočky ING Bank


Nabídka zvýhodněné úrokové sazby 1,5 % p. a. po dobu prvních pěti měsíců je určena pouze
pro nové klienty, kteří si sjednají Smlouvu o spořicím účtu ING Konto dle podmínek
uvedených níže.



Nabídka 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 předcházely dni podání
žádosti o zřízení ING Konta v rámci této akce, ING Konto vlastnili. Nabídka získání úrokového
bonusu platí pro sjednání právě jednoho ING Konta.

Zvýhodněnou úrokovou sazbu 1,5 % p. a. na prvních 5 měsíců získá každý klient spořicího účtu
ING Konto, který splní následující podmínky:


Sjedná si první Smlouvu o spořicím účtu ING Konto od 17. 6. 2013 prostřednictvím
reprezentanta Finančního centra ING se sídlem na adrese Plzeňská 344/1, 150 00 Praha 5
nebo reprezentanta některého z Kiosků ING Bank (http://www.ingbank.cz/kontakty/pobocky/).



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.

Zvýhodněné úročení peněžních prostředků


Zvýhodněné úročení peněžních prostředků na ING Kontě sjednaném 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,
kromě bodů vyžadující zaslání prvního vkladu.



Zvýhodněné úročení bude trvat po dobu 150 kalendářních dní.



Termín zaslání prvního vkladu je na klientovi, avšak pro maximální využití zvýhodněné sazby
doporučujeme zaslat peněžní prostředky co nejdříve.



Zvýhodněnou úrokovou sazbou 1,5 % p. a. se rozumí roční úroková sazba před zdaněním.



Zvýhodněná úroková sazba se vztahuje pouze na zůstatky do 1.000.000 Kč včetně. Zůstatek
nad tuto hranici je úročen Variabilní vyhlašovanou úrokovou sazbou.



Zvýhodněná úroková sazba bude připsána ve prospěch účtu ING Konto vždy ke konci
kalendářního čtvrtletí jako součást standardních úroků.



Zvýhodněnou úrokovou sazbu získanou na základě této akce nelze kombinovat s jinými
zvýhodněnými úrokovými sazbami vztahujícími se na produkt ING Konto.

ING Bank N.V. si vyhrazuje právo tuto akci kdykoliv ukončit nebo změnit její pravidla. O této
skutečnosti bude ING Bank N.V. klienty informovat minimálně 3 pracovní dny před termínem ukončení
akce na www.ingbank.cz/akcepobocky. Ukončení akce však nemá vliv na ING Konta v rámci akce již
sjednaná.
Tato pravidla jsou zveřejněna na www.ingbank.cz/akcepobocky a jsou platná pro období od 17. 6.
2013 do odvolání.
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