Pravidla marketingové kampaně „Získej 300,- Kč“
(dále jen „Pravidla“)

Chtěli byste se stát klientem ING Bank a užívat si výhody našeho spořicího účtu? Nyní Vás za to odměníme
bonusem 300,- Kč.

Kdy Vám vzniká nárok na bonus?
V průběhu trvání této kampaně uzavřete s námi Produktovou smlouvu pro ING Konto. Nejpozději do 30
kalendářních dnů od doručení návrhu této smlouvy splníte všechny aktivační kroky k nabytí její účinnosti a
zároveň v této lhůtě dosáhne zůstatek na Vašem novém ING kontu částky alespoň 1 000 Kč.

Jak Vám bude bonus vyplacen?
Bonus 300,- Kč Vám na ING Konto připíšeme nejpozději do 5 pracovních dní po splnění všech podmínek těchto
Pravidel.

Ostatní podmínky kampaně

•
•
•
•

Všechny podmínky této kampaně tvoří nedílný celek. Není proto možné vykládat je každou zvlášť,
nýbrž pouze ve vzájemné souvislosti.
Uzavření Produktové smlouvy pro ING konto podléhá standardním postupům uvedeným ve
Všeobecných obchodních podmínkách pro retailové bankovní produkty a Produktových podmínkách
pro ING konto.
ING Bank si vyhrazuje právo nezařadit do kampaně osoby, které neposkytly bance potřebnou
součinnost při plnění povinností plynoucích z právních předpisů, a rovněž osoby, s kterými byl
ukončen smluvní vztah s ING Bank po 31.12.2018.
Kampaň „Získej 300,- Kč“ lze kombinovat s marketingovou kampaní „Zvýhodněná nabídka spořicího
účtu ING Konto“. V případě současného splnění podmínek jiných kampaní, získá klient pouze bonus
v souladu s touto kampaní.

Tato Pravidla jsou zveřejněna na www.ing.cz/a jsou platná od 17.3.2020 do 31.3.2020. ING Banka si vyhrazuje
právo tuto kampaň kdykoliv ukončit nebo změnit její Pravidla.
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