Pravidla akce: Sjednání ING Konta s bonusem 500 Kč




Nabídka bonusu ve výši 500 Kč 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.
Nabídku lze kombinovat s akcí „Doporučte nového klienta a získejte odměnu až 1 200 Kč“.

Podmínky pro získání bonusu 500 Kč
Bonus 500 Kč získá každý nový klient spořicího účtu ING Konto, který splní všechny následující podmínky:
1. Uzavře si v období od 1. 8. 2016 Smlouvu o spořicím účtu ING Konto, aniž by v předchozích 12ti měsících
ING Konto vlastnil, a to:
a. prostřednictvím reprezentanta pobočky nebo kiosku ING Bank jejichž seznam naleznete
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 nebo
d. prostřednictvím Internetového bankovnictví ING Bank
2. 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 Konto ING Bank.
3. Zůstatek na spořicím účtu ING Konto přesáhne částku alespoň 1 000 Kč, a to nejpozději do 60 dnů od
doručení návrhu Smlouvy o spořicím účtu ING Konto ING Bank.

Bonus 500 Kč



Bonusem se rozumí bonus 500 Kč po zdanění srážkovou daní 15 % podle platných právních předpisů.
Bonus za sjednání ING Konta bude připsán ve prospěch spořicího účtu ING Konto v 21. kalendářní den
v kalendářním měsíci, pokud klient v předchozím kalendářním měsíci splnění podmínky. Pokud 21.
kalendářní den připadne na den volna, bude bonus 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.
ING Bank si vyhrazuje právo tuto akci kdykoliv ukončit nebo změnit její podmínky. O této skutečnosti bude
klienty informovat minimálně 3 pracovní dny před termínem ukončení či změny akce
na www.ingbank.cz/pravidla. Ukončení či změna této akce však nemá vliv ING Konta otevřená před výše
uvedeným termínem ukončení či změny akce.
Tato pravidla jsou zveřejněna na www.ingbank.cz/pravidla a jsou platná pro období od 1. 8. 2016.
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