Pravidla akce: Doporuč ING Konto a/nebo ING Podílové fondy a získej odměnu (říjen 2019)
Jste spokojeni s ING Bank a rádi byste doporučili naše produkty i svým známým? Za každého doporučeného
klienta, kterého přivedete, můžete získat odměnu až 500 Kč. Odměnou se rozumí příspěvek a bonus dle
níže uvedených pravidel. Všechny podmínky této akce tvoří nedílný celek. Není proto možné vykládat je
každou zvlášť, nýbrž jen ve vzájemné souvislosti.
Při uzavírání Produktové smlouvy pro ING Konto sdělí nový klient operátorovi Kontaktního centra, nebo
reprezentantovi pobočky ING Bank unikátní kód klienta, který ho doporučil, nebo uvede tento unikátní kód po
doručení potvrzovacího e-mailu o zřízení ING Konta do formuláře na webové stránce ing.cz/doporuceni
nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení návrhu Produktové smlouvy pro ING Konto a zároveň oba
klienti splní všechny níže uvedené podmínky.
V případě špatně nebo pozdě uvedeného kódu budou vaše ING konto a/nebo vaše ING Podílové fondy
považovány za sjednané za standardních podmínek bez nároku na bonus či příspěvek k investici.

Bonus 300 Kč pro stávajícího klienta ING Bank za doporučení nového klienta s ING Kontem




Nabídka bonusu 300 Kč je určena pro stávající klienty ING Bank, kteří disponují platným unikátním kódem
uplatněným v rámci nově uzavřené Produktové smlouvy pro ING Konto novým klientem ING Bank. Oba
klienti musí zároveň splnit všechny následující podmínky:
o Nový klient v období od 1.10. do 31.10.2019 uzavře Produktovou smlouvu pro ING Konto.
Nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení návrhu této smlouvy musí splnit všechny
aktivační kroky k nabytí účinnosti smlouvy vyplývající zejména z Produktových podmínek pro
ING Konto a zůstatek na účtu musí dosáhnout částky alespoň 5 000 Kč.
o Bonus 300 Kč bude stávajícímu klientovi připsán pouze v případě, že má k poslednímu dni
v měsíci, ve kterém nový klient splnil podmínky akce, zůstatek na ING Kontu alespoň
5 000 Kč.
V případě, že stávající nebo nový klient nesplní všechny podmínky pro získání Bonusu 300 Kč, ztrácí
stávající klient nárok na bonus 300 Kč.

Příspěvek 200 Kč k investici pro nového i stávajícího klienta ING Bank za doporučení nového
klienta s ING Podílovými fondy


Nabídka příspěvku 200 Kč k investici je určena pro stávající klienty ING Bank, kteří disponují platným
unikátním kódem uplatněným novým klientem v rámci nově uzavřené Produktové smlouvy pro ING
Konto a nové klienty ING Bank, kteří uzavřou Produktovou smlouvu pro ING Podílové fondy a zároveň oba
klienti splní všechny následující podmínky:
o Nový klient v období od 1.10. do 31.10.2019 uzavře Produktovou smlouvu pro ING Konto a v
30 kalendářních dnech od doručení návrhu této smlouvy uzavře i Produktovou smlouvu pro
ING Podílové fondy.
o Nový klient splní veškeré podmínky nutné pro nabytí účinnosti Produktové smlouvy pro ING
Podílové fondy, které vyplývají zejména z Produktových podmínek pro ING Podílové fondy a
provede investici do jednoho nebo několika fondů v souhrnné výši alespoň 5 000 Kč, a to
nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení návrhu Produktové smlouvy pro ING Podílové
fondy. Za úspěšně zadanou investici se považuje až investice, kde proběhlo vypořádání
obchodu a kterou klient již vidí v Internetovém nebo Mobilním bankovnictví v detailu fondu
ve stavu „Dokončeno“.
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Příspěvek 200 Kč k investici bude stávajícímu klientovi připsán pouze v případě, že má
k poslednímu dni v měsíci, ve kterém nový klient splnil podmínky akce, zainvestováno
alespoň 5 000 Kč v ING Podílových fondech.
V případě, že nový klient nesplní všechny podmínky, stávající i nový klient ztrácí nárok na příspěvek. Pokud
podmínky nesplní pouze stávající klient, nový má stále nárok na svůj příspěvek k investici.
o Pro objasnění uvádíme dva příklady: Nový klient si založí ING Konto i ING Podílové fondy
a splní veškeré podmínky akce, ale stávající klient nemá zainvestováno 5 000 Kč. V takovém
případě dostává příspěvek k investici pouze nový klient.
o Pokud bude ovšem situace opačná, tedy, že stávající klient splňuje všechny podmínky, ale
nový nesplňuje například podmínku zainvestovaných minimálně 5 000 Kč, ztrácí nárok
na příspěvek k investici oba klienti.
o



Ostatní podmínky akce: Doporuč ING Konto a/nebo ING Podílové fondy a získej odměnu (říjen
2019)













Nový klient v minulosti neměl uzavřenou Produktovou smlouvu pro ING Konto ani Produktovou smlouvu

pro ING Podílové fondy nebo Komisionářskou smlouvu k produktu ING Podílové fondy.
Maximální odměna související s doporučením jednoho nového klienta za splnění všech podmínek činí
500 Kč (bonus 300 Kč za založení ING Konta a příspěvek 200 Kč k investici za založení ING Podílových
fondů). Výplata bonusu 300 Kč a příspěvku 200 Kč jsou na sobě nezávislé.
Jeden stávající klient může za kalendářní rok získat odměnu za doporučení nejvýše 10 nových klientů
v celkové výši maximálně 5 000 Kč.
Bonus 300 Kč bude v případě splnění podmínek akce připisován ve prospěch spořicího účtu ING Konto
klienta vždy 10. kalendářní den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke splnění všech výše
uvedených podmínek. Pokud 10. kalendářní den připadne na jiný než pracovní den, bude bonus 300 Kč
připsán nejbližší následující pracovní den.
Příspěvek k investici do podílového fondu bude v případě splnění podmínek akce prostřednictvím ING Bank
investován 10. kalendářní den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke splnění všech výše
uvedených podmínek. Pokud 10. kalendářní den připadne na jiný než pracovní den, bude příspěvek k
investici do podílového fondu investován nejbližší následující pracovní den.
Bonusem 300 Kč se rozumí bonus 300 Kč po zdanění srážkovou daní 15 % podle platných právních
předpisů.
Příspěvek do podílového fondu bude prostřednictvím ING Bank investován novému, respektive
stávajícímu klientovi ING Podílových fondů do fondu, do kterého klient investoval naposledy. V případě,
že klient zadal nákupy více podílových fondů, bude mu příspěvek vyplacen do podílového fondu s nejnižší
rizikovou třídou (viz Internetové bankovnictví). Pokud budou mít podílové fondy stejnou rizikovou třídu,
bude příspěvek vyplacen do jednoho z nich dle výhradního uvážení ING Bank. V případě, že do fondu již
dle platného Sazebníku pro ING Podílové fondy nelze investovat, bude příspěvek k investici vyplacen do
fondu, do kterého bude příspěvek k investici vyplacen novému klientovi.
Příspěvek k investici do podílového fondu pro nového i stávajícího klienta bude prostřednictvím ING Bank
investován v takové výši, aby bylo zajištěno, že zaslaný příspěvek bude i po zaokrouhlení dle pravidel
správců fondů (viz. Obchodování s fondy krok za krokem) dosahovat výše alespoň 200 Kč.
Zaměstnanci ING Bank pracující na prodejních pozicích (Kontaktní centrum, Pobočky) jsou z této kampaně
vyloučeni.

Náklady spojené s investováním si můžete spočítat na našem webu. Mějte ale na paměti, že hodnota
investice může kolísat v závislosti na pohybu úrokových sazeb, měnových kurzů, hospodářské situaci,
politických událostech a dalších faktorech. Není zaručena návratnost investované částky. Výnosy, které
investice přinášela v minulosti, nejsou zárukou výnosů budoucích. Stále musíte počítat s jistou mírou rizika.
Poplatky spojené s investováním si můžete zobrazit na ing.cz/kalkulacka-poplatku.
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Tato pravidla jsou zveřejněna na ing.cz/doporuceni ke dni 25. 9. 2019 a jsou platná od 1. 10. do 31. 1. 2020.
ING Bank si vyhrazuje právo tuto akci kdykoliv ukončit nebo změnit její podmínky. O této skutečnosti bude
klienty informovat minimálně 5 kalendářních dní před termínem ukončení či změny akce
na ing.cz/pravidla.
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