OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO SPOŘICÍ ÚČET ING KONTO
(dále jen „IKP“ nebo „ING Konto podmínky“)

Pojmy a zkratky, které nejsou deﬁnovány v těchto IKP, mají význam uvedený ve Smlouvě nebo ve Všeobecných obchodních
podmínkách pro retailové bankovní produkty (dále jen „VOP“),
pokud z kontextu nevyplývá jinak.

1.3

a) podepsání řádně vyplněného návrhu Smlouvy Klientem,
b) řádné ověření totožnosti Klienta podle jeho Průkazu
totožnosti a vyznačení této skutečnosti na návrhu
Smlouvy a potvrzení ověření totožnosti Klienta vlastnoručním podpisem Poradce,
c) doručení jednoho (1) stejnopisu podepsané Smlouvy
Bance,
d) doručení případných dalších dokladů, které si Banka
může vyžádat,
e) Banka uzavření smlouvy potvrdila Klientovi.

1 Smlouva o spořicím účtu (pro účely těchto
IKP dále jen „Smlouva“)
1.1

Smlouva může být uzavřena jedním z následujících způsobů:
a) na Pobočce,
b) prostřednictvím Poradce,
c) prostřednictvím Kontaktního centra,
d) prostřednictvím internetu,
e) prostřednictvím Internetového bankovnictví.

1.2

Uzavření Smlouvy na Pobočce

1.2.1 Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem,
kdy jsou splněny všechny následující podmínky:
a) odsouhlasení řádně vyplněného návrhu Smlouvy
Klientem, jehož totožnost byla řádně ověřena, podle
jeho Průkazu totožnosti,
b) doručení případných dalších dokladů, které si Banka
může vyžádat,
c) Banka uzavření Smlouvy potvrdila Klientovi.
1.2.2 Klient obdrží bez zbytečného prodlení po splnění všech
výše uvedených podmínek potvrzení o zřízení účtu ING
Konto společně s uvedením čísla účtu a Klientského
čísla. Klient si může zvolit, zda mu PIN a Heslo budou
vygenerovány Bankou a následně zaslány poštou do
pěti (5) Pracovních dnů od nahlášení všech potřebných
údajů pro uzavření Smlouvy, nebo zda si prostřednictvím
Internetové stránky Banky vygeneruje vlastní PIN a Heslo sám.
1.2.3 Pokud se Autorizační mobilní telefon, který Klient uvádí,
liší od platného Autorizačního mobilního telefonu Klienta, který Banka už eviduje z minulosti a nebo se jedná
v pořadí o druhý a další produkt Klienta, ustanovení
odst. 1.2.1 a 1.2.2 se nepoužijí a při zřizování účtu ING
Konto se postupuje stejně jako při uzavírání Smlouvy
prostřednictvím Poradce (viz odst. 1.3 níže).

Uzavření Smlouvy prostřednictvím Poradce

1.3.1 Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem,
kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

1.3.2 Po splnění všech výše uvedených podmínek odešle
Banka do deseti (10) Pracovních dnů Klientovi potvrzení o zřízení účtu ING Konto společně s uvedením čísla
účtu a Klientského čísla. Do pěti (5) Pracovních dnů od
odeslání potvrzení o splnění podmínek odešle Banka
poštou Klientovi PIN a Heslo.
1.4

Uzavření Smlouvy prostřednictvím Kontaktního
centra

1.4.1 Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem,
kdy jsou splněny všechny následující podmínky:
a) řádné nahlášení všech potřebných údajů o Klientovi
pracovníkovi Kontaktního centra,
b) zkontrolování a odsouhlasení předvyplněného návrhu Smlouvy Klientem,
c) doručení kopií Průkazu totožnosti a Podpůrného
Průkazu totožnosti Bance,
d) doručení kopie výpisu z Registrovaného účtu Bance,
e) doručení případných dalších dokladů, které si Banka
může vyžádat,
f) Banka obdrží první platbu z Registrovaného účtu
určenou na zřizované ING Konto,
g) Banka uzavření smlouvy potvrdila Klientovi.
1.4.2 Ihned po nahlášení potřebných údajů Klienta vygeneruje Banka číslo účtu ING Konto a Klientské číslo. Klient si
může zvolit jejich zaslání prostřednictvím elektronické
pošty nebo poštou. Klient si může zvolit, zda mu PIN
a Heslo budou vygenerovány Bankou a následně zaslány poštou do pěti (5) Pracovních dnů od nahlášení
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Tyto IKP upravují právní vztahy mezi Bankou a Klientem při zřízení a vedení spořicího účtu ING Konto.

všech potřebných údajů pro uzavření Smlouvy, nebo zda
si prostřednictvím Internetové stránky Banky vygeneruje
vlastní PIN a Heslo sám. Návrh Smlouvy bude Klientovi
zaslán do ING Schránky, případně také poštou, pokud si
to Klient prostřednictvím Kontaktního centra vyžádá.
1.5

Uzavření Smlouvy prostřednictvím internetu

1.5.1 Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem,
kdy jsou splněny všechny následující podmínky:
a) řádné vyplnění všech potřebných údajů o Klientovi
v elektronickém formuláři uveřejněném na Internetové stránce Banky,
b) úspěšné odeslání elektronického formuláře Bance
prostřednictvím Internetové stránky Banky,
c) zkontrolování a odsouhlasení předvyplněného návrhu Smlouvy Klientem,
d) doručení kopií Průkazu totožnosti a Podpůrného
Průkazu totožnosti Bance,
e) doručení kopie výpisu z Registrovaného účtu Bance,
f) doručení případných dalších dokladů, které si Banka
může vyžádat,
g) Banka obdrží první platbu z Registrovaného účtu
určenou na zřizované ING Konto,
h) Banka uzavření smlouvy potvrdila Klientovi.
1.5.2 Ihned po odeslání řádně vyplněného formuláře Klientem
vygeneruje Banka číslo účtu ING Konto a Klientské číslo.
Klient si může tuto informaci uložit ve formátu PDF, dále
si ji může nechat zaslat prostřednictvím elektronické
pošty nebo poštou. Klient si může zvolit, zda mu PIN
a Heslo budou vygenerovány Bankou a následně zaslány poštou do pěti (5) Pracovních dnů od nahlášení
všech potřebných údajů pro uzavření Smlouvy, nebo zda
si prostřednictvím Internetové stránky Banky vygeneruje
vlastní PIN a Heslo sám. Návrh Smlouvy bude Klientovi
zaslán do ING Schránky, případně také poštou, pokud
si to Klient prostřednictvím elektronického formuláře
vyžádá.
1.6

Uzavření Smlouvy prostřednictvím Internetového bankovnictví Klienta

1.6.1 Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem,
kdy jsou splněny současně všechny následující podmínky:
a) kontrola a odsouhlasení předvyplněného návrhu
Smlouvy Klientem,

kopie Průkazu totožnosti nebo Podpůrného Průkazu
totožnosti dává Klient souhlas s jejich zpracováváním
Bankou. Kopie Průkazu totožnosti nebo Podpůrného
Průkazu totožnosti musí být pořízena tak, aby identiﬁkační údaje byly čitelné a vyobrazení podoby umožňovalo porovnání shody podoby.
1.7.2 Má-li již Klient PIN a Heslo od Banky přidělené v souvislosti s jiným Bankovním produktem, Banka již tyto prvky
nezasílá, ale přidělí mu stejné.
1.7.3 Nesplní-li Klient podmínky nutné pro nabytí účinnosti
Smlouvy a nebo nezašle-li první vklad na ING Konto do
šesti (6) měsíců od založení ING Konta Bance, bude mít
Banka za to, že Klient nemá zájem dané ING Konto využívat, a může bez předchozího upozornění uzavřenou
Smlouvu vypovědět.
1.7.4 Pokud Banka obdrží Smlouvu sjednanou formou Osobní
identiﬁkace od Klienta, k němuž eviduje Smlouvu, která dosud nenabyla účinnosti, platí, že později dodaná
Smlouva je dodatkem smlouvy předchozí, a pokud Banka uzavření smlouvy potvrdí, zřídí na jejím základě ING
Konto, které už založila na základě předchozí žádosti
Klienta, pokud se Klient s Bankou nedohodne jinak.
1.7.5 Pokud nebyly splněny všechny podmínky pro to, aby
Smlouva nabyla účinnosti, a Klient pošle na zřizované
ING Konto platbu, Banka odešle takovou platbu zpátky
na účet, z něhož byla odepsána, a to do 24 hodin od
jejího připsání na účet Banky. To neplatí pro první platbu určenou na ING Konto zřizované formou Neosobní
identiﬁkace. Takovou platbu Banka na ING Konto připíše
ihned po nabytí účinnosti Smlouvy.
1.7.6 Není možné uzavřít Smlouvu formou Neosobní identiﬁkace prostřednictvím Zástupce.
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Zřízení účtu ING Konto

2.1

Banka zřídí Klientovi ING Konto na základě účinné
Smlouvy. Banka zřídí Klientovi nejvíce jeden (1) spořicí
účet ING Konto.

2.2

Banka zřídí Klientovi ING Konto nejpozději ke dni nabytí
účinnosti Smlouvy.

2.3

Klient není oprávněn využívat ING Konto k podnikatelským účelům. Banka není povinna zkoumat, zda je ING
Konto využíváno k podnikatelským účelům. Za škody
vzniklé Bance v souvislosti s využíváním ING Konta
k podnikatelským účelům odpovídá výlučně Klient.

2.4

Banka nezřizuje Klientům společný účet ING Konto.

b) Banka uzavření smlouvy potvrdila Klientovi.
1.6.2 Potvrzení o uzavření Smlouvy a potvrzení o zřízení účtu
společně s číslem účtu obdrží Klient obratem do své ING
Schránky.
1.7

Způsob úročení na spořicím účtu ING Konto

3.1

Zůstatek na účtu ING Konto je úročen Variabilní vyhlašovanou úrokovou sazbou, jejíž výše je uvedena v ING
Konto sazebníku, pokud není s Klientem v rámci marketingové akce dohodnuto jinak.

3.2

Úrok je kalkulován denně. Denní výše úroku se rovná
součinu aktuálního zůstatku ke konci dne na ING Kontě

Společná ustanovení

1.7.1 Klient je povinen vyplnit údaje ve Smlouvě v souladu
s údaji uvedenými v jeho Průkazu totožnosti. Zasláním
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a aktuální roční úrokové sazby vyhlášené Bankou pro
ING Konto dělenému počtem dní v příslušném kalendářním roce. Úrok je připisován ve prospěch účtu ING
Konto vždy k poslednímu dni každého kalendářního
měsíce.
3.3

V případě, že Klient zašle Bance peněžní prostředky ještě před nabytím účinnosti Smlouvy (zejména první platbu určenou na ING Konto zřizované formou Neosobní
identiﬁkace), nebudou Klientovi připisovány z těchto
peněžních prostředků žádné úroky. Po nabytí účinnosti Smlouvy bude však Klientovi připsána vedle úroků
i částka zohledňující dobu a výši prostředků, které Banka obdržela od Klienta ještě před zřízením ING Konta.
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Platební styk a zúčtování

4.1

Na účtu ING Konto je možné provádět pouze tuzemský
bezhotovostní platební styk v českých korunách.

4.2

Klient podpisem Smlouvy uděluje Bance souhlas s provedením každé jednotlivé platební transakce následovně:
a) pro Pokyn k převodu zadaný Klientem prostřednictvím Internetového bankovnictví a Mobilního bankovnictví, je to vždy úspěšným odesláním Pokynu
Bance,
b) pro Pokyn k převodu zadaný Klientem prostřednictvím Kontaktního centra, je to potvrzením správnosti
údajů, které Klient uvedl operátorovi.

4.3

Souhlas s provedením Pokynu k převodu může být
zrušen pouze, pokud Klient takový Pokyn odvolá, a to
okamžikem jeho odvolání (viz pododstavec 4.7.7 níže).

4.4

Vklady na zřízených ING Kontech jsou pojištěny v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Nizozemska, a to v rozsahu a dle podmínek stanovených systémem pojištění pohledávek z vkladů klientů s názvem
„Deposit Guarantee System“, nizozemského zákona
„the Financial Supervision Act“, a v souladu s právem
Evropské unie.

4.5

Banka odepisuje peněžní prostředky z účtu ING Konto
na základě Pokynu Klienta. Bez Pokynu Klienta je Banka
oprávněna odepsat peněžní prostředky z účtu ING Konto pouze na základě pravomocného a vykonatelného
rozhodnutí příslušného orgánu, z důvodu opravného zúčtování Banky, a to i jiné banky a z jiných důvodů, pokud
jsou uvedeny ve VOP nebo IKP, v příslušných právních
předpisech anebo pokud jsou smluvně dohodnuty mezi
Bankou a Klientem.

4.6

Obdrží-li Banka od soudu nebo od příslušného správního orgánu pravomocné rozhodnutí o nařízení výkonu
rozhodnutí přikázáním pohledávky z ING Konta, odepíše peněžní prostředky z účtu ING Konto povinného
Klienta. Klient bere na vědomí, že Banka je povinna zablokovat peněžní prostředky na účtu ING Konto do výše
vykonatelné pohledávky a jejího příslušenství, pokud
Banka obdrží příslušné rozhodnutí ještě před nabytím
právní moci.

4.7

Pokyn k převodu z účtu ING Konto

4.7.1 Banka přijímá Pokyny k jednorázovému nebo trvalému
převodu z účtu ING Konto podané prostřednictvím Internetového bankovnictví a Kontaktního centra, a to
pouze ve prospěch Transakčního účtu nebo ING transakčního účtu, nebo prostřednictvím Mobilního bankovnictví, a to pouze ve prospěch Transakčního účtu.
4.7.2 Splatnost Pokynu, resp. den splatnosti Pokynu znamená
Pracovní den, kdy nejdříve je Banka povinna Pokyn Klienta provést.
4.7.3 Banka odepíše částku z účtu ING Konto v den splatnosti
Pokynu k převodu. Lhůta pro doručení Pokynu se splatností ke dni doručení je určena na 15.00 hod. Banka
zajistí připsání částky na účet poskytovatele platebních
služeb příjemce v následující Pracovní den.
4.7.4 Pokyn doručený po 15.00 hod. bude proveden nejdříve
první Pracovní den následující po dni doručení Pokynu
Bance.
4.7.5 Pokyn k převodu se splatností ke dni, který není Pracovním dnem, se provede a částka se odepíše z účtu ING
Konto nejpozději nejbližší následující Pracovní den.
4.7.6 Klient je oprávněn zadat Pokyn k převodu se splatností
nejvíce devadesát (90) kalendářních dnů po datu jeho
doručení Bance.
4.7.7 Klient může Pokyn k převodu odvolat nejpozději v den
splatnosti do 16.00 hod., a to buď prostřednictvím Internetového bankovnictví, Mobilního bankovnictví nebo
Kontaktního centra. V případě převodů ve prospěch ING
transakčních účtů dochází k zpracování těchto plateb
v den splatnosti průběžně, proto Klient může takový
pokyn odvolat pouze v případě, že Banka tento pokyn
ještě neprovedla.
4.7.8 Banka provede Pokyn k převodu pouze v případě, že
je na účtu ING Konto dostatečný disponibilní zůstatek.
Banka neprovádí částečné převody ve výši aktuálního
disponibilního zůstatku.
4.7.9 Není-li v den splatnosti Pokynu dostatečný disponibilní zůstatek na účtu ING Konto, zopakuje Banka pokus
provést Pokyn ještě dvakrát, a to v průběhu následujících dvou (2) Pracovních dnů. Nebude-li ani v jednom
z těchto dnů na účtu ING Konto dostatečný disponibilní
zůstatek, Banka Pokyn neprovede a bude jej považovat
za nepřijatý, kromě Pokynu k trvalému převodu, který
však bude proveden až v následujícím termínu splatnosti.
4.7.10 Pokyn k jednorázovému nebo trvalému převodu musí
obsahovat:
a) číslo účtu Klienta a identiﬁkační kód Banky,
b) číslo účtu příjemce a identiﬁkační kód prováděcí instituce příjemce,
c) určení peněžní částky převodu
d) den splatnosti a
e) vyžaduje-li to příjemce variabilní symbol (např. ING
transakční účty pro ING Fondy).

3

4.8

4.8.1 Souhlas s inkasem lze udělit prostřednictvím Internetového bankovnictví a Kontaktního centra.
4.8.2 Souhlas s inkasem je souhlas Klienta předem daný Bance k odepsání peněžních prostředků z účtu ING Konto
na základě pokynu příjemce těchto peněžních prostředků, a to až do maximální výše určené Klientem. Bez
tohoto souhlasu Banka odepsání peněžních prostředků
na základě pokynu příjemce neprovede. Příjemcem se
rozumí Klientem určený Transakční účet nebo ING transakční účet.
4.8.3 Ve prospěch jednoho Transakčního účtu nebo ING transakčního účtu lze nastavit pouze jeden aktuální souhlas
s inkasem z ING Konta Klienta.
4.9

Převod ve prospěch účtu ING Konto

4.9.1 Banka připíše částku převodu ve prospěch účtu ING
Konto bez zbytečného odkladu poté, kdy byla tato částka připsána na účet Banky.
4.9.2 Před připsáním částky převodu v cizí měně ve prospěch
účtu ING Konto proběhne konverze. Na tuto konverzi se
použijí platné kurzy Banky uvedené v kurzovním lístku
Banky v den této konverze, zveřejněném na Internetové
stránce Banky.
4.10

Klient oznámil Bance odcizení nebo ztrátu Autorizačních
prvků.

Inkaso z účtu ING Konto

Příkaz k inkasu ve prospěch účtu ING Konto

4.10.1 Jednorázový a trvalý příkaz k inkasu ve prospěch účtu
ING Konto lze podat prostřednictvím Internetového
bankovnictví a Kontaktního centra.
4.10.2 Banka odešle jednorázový nebo trvalý příkaz k inkasu
následující Pracovní den po dni splatnosti. Banka neodpovídá za to, zda a kdy budou prostředky z účtu,
z něhož má být inkaso provedeno, na ING Konto Klienta skutečně uvolněny. V případě neprovedení platební
operace Banka na základě žádosti Klienta bez zbytečného odkladu vyhledá průběh neprovedeného převodu
a oznámí Klientovi výsledek.
4.10.3 V případě neprovedení převodu Banka nebude opakovaně uskutečňovat jednorázový příkaz k inkasu. Trvalý
příkaz k inkasu ve prospěch účtu ING Konto bude uskutečněný až v následujícím termínu splatnosti.

4.11.3 V případě, že dojde k nesprávně provedené nebo neautorizované transakci, je Klient povinen oznámit tuto
skutečnost prostřednictvím Zabezpečené komunikace
Bance, jakmile se to dozví, nejpozději však do 13 měsíců
ode dne odepsání peněžních prostředků z jeho účtu ING
Konto. Po uplynutí uvedené lhůty práva Klienta plynoucí
mu z nesprávně nebo neoprávněně provedené transakce zanikají.
4.11.4 Banka odpovídá Klientovi za nesprávně provedenou
platební transakci, která nebyla provedena řádně a včas
nebo v souladu s VOP nebo IKP. Jakmile Banka zjistí, že
došlo k nesprávně provedené transakci, vyrozumí o tom
Klienta bez zbytečného odkladu.
4.11.5 Pokud Klient Bance oznámí, že na provedení nesprávně provedené transakce netrvá, uvede Banka účet ING
Konto Klienta do původního stavu. Jestliže tento postup
nepřipadá v úvahu, vrátí Banka částku nesprávně provedené platební transakce Klientovi. Pokud však Klient
Bance neoznámí, že na provedení nesprávně provedené
transakce netrvá, zajistí Banka neprodleně správné provedení transakce.
4.11.6 V případě inkasa ve prospěch Transakčního účtu Banka
za nesprávně provedenou platební transakci neodpovídá, jestliže jí nebyl řádně a včas předán příslušný platební příkaz ze strany banky, u níž je Transakční účet veden.
4.11.7 Pokud dojde na straně Banky k pochybení a Banka nezúčtuje částku nebo nepoužije bankovní spojení v souladu s příkazem Klienta a způsobí tím chybu v zúčtování,
opraví Banka chybu tzv. opravným zúčtováním v souladu se Zákonem o bankách.

5

Ukončení Smlouvy

5.1

Smlouva může být ukončena některým z následujících
způsobů:
a) dohodou mezi Bankou a Klientem,
b) výpovědí ze strany Banky,
c) okamžitou výpovědí ze strany Banky a
d) výpovědí ze strany Klienta.

5.2

Odpovědnost Banky a Klienta při provádění platebního styku

Klient i Banka jsou oprávněni kdykoliv bez udání důvodů vypovědět Smlouvu písemnou výpovědí doručenou
druhé smluvní straně.

5.3

4.11.1 Klient nese ztrátu způsobenou neautorizovanou platební transakcí v případě, že neautorizovanou platební
transakci způsobil svým podvodným jednání nebo tím,
že úmyslně nebo z hrubé nedbalosti porušil některou ze
svých smluvních nebo zákonných povinností.

5.4

Výpovědní doba je v případě výpovědi ze strany Banky
dvouměsíční a počíná běžet prvního dne měsíce, který
následuje po měsíci, v němž byla výpověď doručena
Klientovi. Klient může vypovědět Smlouvu s okamžitou
účinností.
Banka může Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností
za podmínek uvedených ve Smlouvě nebo ve VOP, zejména pak v případě, že:

4.11

4.11.2 Banka nese ztrátu způsobenou neautorizovanou platební transakcí, k níž došlo v důsledku odcizení nebo
ztráty Autorizačních prvků Klienta v plném rozsahu, pokud k neautorizované platební transakci došlo poté, co
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a) Klient uvede Banku v omyl poskytnutím nesprávných
údajů, nepravdivých prohlášení, neposkytnutím úda-

jů, jinými opomenutími nebo jiným způsobem, který
by ovlivnil rozhodnutí Banky uzavřít s Klientem jakoukoliv smlouvu,
b) Klient není schopen poskytnout Bance na požádání
uspokojivé důkazy o zákonném a trestněprávní předpisy neporušujícím původu prostředků na jeho účtu
ING Konto,
c) Banka vyhodnotí Klienta kdykoliv v rámci opatření
povinné péče jako rizikového,
d) Klient poruší Smlouvu nebo související právní předpisy.
5.5

Banka zruší účet ING Konto a dá pokyn k převodu zůstatku na něm do deseti (10) Pracovních dnů ode dne,
kdy ukončení Smlouvy nabylo účinnosti.

5.6

Dojde-li k ukončení Smlouvy a zrušení účtu ING Konto
z důvodu výpovědi, převede Banka případný zůstatek
účtu ING Konto na první Transakční účet. Pokud nelze
převést zůstatek na první Transakční účet, převede ho
Banka na jiný Transakční účet k danému učtu ING Konto
podle určení Banky, neurčí-li Klient do doby účinnosti
výpovědi jinak. Neeviduje-li Banka k danému učtu ING
Konto žádný Transakční účet, je Klient povinen nejpozději do patnácti (15) Pracovních dnů od účinnosti ukončení Smlouvy zaslat Bance písemně oznámení o čísle
účtu, v jehož prospěch se má zůstatek zaslat. Podpis
Klienta na oznámení čísla účtu musí být opatřen Úředním ověřením.

5.7

Úmrtí Klienta

5.7.1 Pokud se Banka prokazatelně dozví, že Klient zemřel
a na jeho účtu ING Konto je nulový zůstatek, ukončí
Banka Smlouvu a zruší účet ING Konto do deseti (10)
Pracovních dnů.
5.7.2 Pokud se Banka prokazatelně dozví, že Klient zemřel,
a na jeho účtu ING Konto je kladný zůstatek, vyplatí
Banka zůstatek po skončení dědického řízení dědicům Klienta. Za podmínky, že všechny nároky Banky
ze Smlouvy byly v plném rozsahu uspokojeny, Banka
Smlouvu následně ukončí a ING Konto zruší.
5.7.3 Dozví-li se Banka prokazatelně, že Klient zemřel, znemožní jakékoli nakládání s účtem ING Konto a s peněžními prostředky na něm a zastaví zasílání standardních
výpisů z účtu. Banka dispozici umožní jen dle pokynů
příslušného soudu nebo jiného oprávněného orgánu
a na základě originálu nebo úředně ověřené kopie originálu takové instrukce.
5.7.4 Pokud Klient zemře, Banka nadále přijímá kreditní platby ve prospěch jeho účtu ING Konta.
5.7.5 Zůstatek na účtu ING Konto je i po smrti Klienta úročen,
a to až do zrušení účtu ING Konto.

6

ING Termínovaný vklad

6.1

Obecná ustanovení o ING Termínovaném vkladu

6.1.1 ING Termínovaný vklad znamená jednorázový vklad
peněžních prostředků z Klientova ING Konta na vnitřní

účet Banky na stanovenou dobu, který se Banka zavazuje úročit stanovenou Garantovanou vyhlašovanou
úrokovou sazbou, a to za podmínek dohodnutých mezi
Klientem a Bankou dále.
6.1.2 Možné výše a doby trvání ING Termínovaného vkladu,
jakož i výše Garantované vyhlašované úrokové sazby
jsou Bankou stanoveny a vyhlášeny v ING Konto sazebníku (část „ING Termínované vklady“).
6.1.3 ING Termínovaný vklad může využívat pouze Klient, který má s Bankou uzavřenu platnou a účinnou Smlouvu.
6.1.4 Existence a využívání produktu ING Terminovaný vklad
jsou vždy vázány na existenci Navázaného ING Konta.
6.1.5 Maximální počet současně zřízených ING Termínovaných vkladů na jednoho klienta je určen v ING Konto
sazebníku.
6.1.6 Doby týkající se ING Termínovaného vkladu určené podle měsíců se počítají tak, že konec doby připadá na
den, který se číslem shoduje se dnem, jímž se doba
počíná. Pokud konec doby připadne na den, který není
v kalendáři, končí doba posledním dnem příslušného
měsíce. Pokud konec doby připadne na den, který není
Pracovním dnem, končí doba v Pracovní den, který nejblíže následuje.
6.2

Zřízení ING Termínovaného vkladu

6.2.1 Žádost o zřízení ING Termínovaného vkladu ve formě
pokynu k jednorázovému převodu z účtu ING Konto
může být podána jedním z následujících způsobů:
a) elektronicky prostřednictvím příslušného pokynu
k převodu peněžních prostředků z ING Konta Klienta
v Internetovém bankovnictví,
b) telefonicky po řádném ověření Klienta prostřednictvím Kontaktního centra,
c) listinnou formou prostřednictvím k tomu určeného
formuláře a distribučního kanálu stanoveného Bankou.
6.2.2 Žádost o zřízení ING Termínovaného vkladu musí splňovat následující náležitosti:
a) určení Navázaného ING Konta,
b) určení částky a doby trvání ING Termínovaného vkladu v souladu s platným ING Konto sazebníkem.
6.2.3 ING Termínovaný vklad je zřízen okamžikem připsání
peněžních prostředků ve výši odpovídající ING Termínovanému vkladu z ING Konta Klienta na k tomu určený
vnitřní účet Banky.
6.2.4 Peněžní prostředky odpovídající ING Termínovanému
vkladu budou připsány na k tomu určený vnitřní účet
Banky bez zbytečného odkladu po doručení Pokynu ke
zřízení ING Termínovaného vkladu Bance v případě pokynu podaného prostřednictvím Internetového bankovnictví a Kontaktního centra. V případě listinného pokynu
budou peněžní prostředky odpovídající ING Termínovanému vkladu připsány na k tomu určený vnitřní účet
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Banky následující Pracovní den po doručení takového
pokynu Bance.
6.2.5 Potvrzení o zřízení ING Termínovaného vkladu obdrží
Klient v elektronické formě do své ING Schránky.
6.3

Doba trvání a částka ING Termínovaného vkladu

6.3.1 ING Termínovaný vklad lze zřídit vždy pouze na dobu určitou, jak je stanovena a vyhlášena Bankou v ING Konto
sazebníku.
6.3.2 Doba trvání ING Termínovaného vkladu počíná běžet
dnem připsání částky odpovídající ING Termínovanému
vkladu na k tomu určený vnitřní účet Banky a po svém
uplynutí se neprodlužuje.
6.3.3 Doba trvání ING Termínovaného vkladu končí poslední
den této doby.
6.3.4 ING Termínovaný vklad je omezen nejnižší a nejvyšší
možnou částkou vkladu. Tyto částky jsou stanoveny
a vyhlášeny Bankou v ING Konto sazebníku.
6.3.5 Zřízený ING Termínovaný vklad již nelze dodatečně navyšovat ani snižovat.
6.4

Úročení ING Termínovaného vkladu

6.4.1 Peněžní prostředky ING Termínovaného vkladu jsou
úročeny v závislosti na výši ING Termínovaného vkladu
a jeho době trvání, a to Garantovanou vyhlašovanou
úrokovou sazbou účinnou ke dni jeho zřízení.
6.4.2 Aktuální výše Garantované vyhlašované úrokové sazby
je stanovena a vyhlášena Bankou v platném ING Konto
sazebníku.
6.4.3 Úročení Garantovanou vyhlašovanou úrokovou sazbou
probíhá na denní bázi, a to od prvního dne doby trvání
ING Termínovaného vkladu. Úroky jsou na ING Termínovaný vklad připisovány na konci doby, na níž byl ING
Termínovaný vklad sjednán. Poslední den doby trvání
ING Termínovaného vkladu dochází k převodu peněžních prostředků na Navázané ING Konto, kde jsou úročeny platnou Variabilní vyhlašovanou úrokovou sazbou.
Nárok na úrok z ING Termínovaného vkladu a na jeho
vyplacení vzniká uplynutím doby, na níž byl daný ING
Termínovaný vklad sjednán.
6.5

Ukončení ING Termínovaného vkladu

6.5.1 ING Termínovaný vklad končí, tj. je splatný, uplynutím
doby, na níž byl sjednán. Po splatnosti jsou peněžní
prostředky ING Termínovaného vkladu včetně úroků
připsány na Navázané ING Konto.
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6.5.2 Klient je oprávněn ukončit ING Termínovaný vklad před
uplynutím doby, na níž byl sjednán, a to zejména formou pokynu k výplatě prostředků odpovídajících celému ING Termínovanému vkladu na Navázané ING Konto. Klient při předčasném ukončení ING Termínovaného
vkladu ztrácí nárok na výplatu úroků.
6.5.3 Banka a Klient se tímto dohodli, že dozví-li se Banka
prokazatelně, že Klient zemřel, dojde k ukončení všech
ING Termínovaných vkladů takového Klienta a k převodu peněžních prostředků včetně poměrné části úroků
odpovídající skutečné době trvání ING Termínovaného
vkladu z těchto vkladů na příslušná Navázaná ING Konta, a to do sedmi (7) Pracovních dnů ode dne, kdy se
Banka o takové skutečnosti dozvěděla. Při ukončení ING
Termínovaného vkladu z důvodu úmrtí Klienta vzniká
nárok na výplatu poměrné části úroků.
6.5.4 V případě zániku Navázaného ING Konta dochází automaticky k ukončení příslušných ING Termínovaných
vkladů. Má-li zánik Navázaného ING Konta za následek
předčasné ukončení ING Termínovaného vkladu, ztrácí
Klient nárok na výplatu úroku z ING Termínovaného
vkladu.
6.5.6 Potvrzení o ukončení ING Termínovaného vkladu obdrží
Klient v elektronické formě do své ING Schránky.
6.6

Výkon rozhodnutí, resp. exekuce na ING Termínovaný vklad

6.6.1 Banka a Klient se dohodli, že je-li v případě nařízení výkonu rozhodnutí, resp. exekuce přikázáním pohledávky
z účtu Klienta postiženo Navázané ING Konto, budou
přednostně blokovány a strženy peněžní prostředky na
tomto Navázaném ING Kontě před peněžními prostředky příslušeného ING Termínovaného vkladu.
6.6.2 Pokud výše vymáhané pohledávky převyšuje zůstatek
na postiženém Navázaném ING Kontě, stane se navázaný ING Termínovaný vklad splatný dnem doručení vyrozumění o právní moci exekučního rozhodnutí do Banky.
6.7

Závěrečná ustanovení

6.7.1 Klient bere na vědomí, že smlouva o ING Termínovaném
vkladu není podřízena režimu Zákona o platebním styku.
Tyto IKP nabývají účinnosti dne 1. 5. 2014 a nahrazují dnem
1. 5. 2014 v plném rozsahu IKP účinné ode dne 1. 1. 2014.

