Pravidla akce: Sjednání ING Konta s bonusem 300 Kč




Nabídka bonusu ve výši 300 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 nelze kombinovat s jinými zvýhodněnými nabídkami.

Podmínky pro získání bonusu 300 Kč
Bonus 300 Kč získá každý nový klient spořicího účtu ING Konto (dále jen „ING Konto“), který splní všechny
následující podmínky:
1. Sjedná s ING Bank, N.V., pobočka Praha, se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká
republika, IČ: 492 79 866 (dále jen „ING Bank“) Smlouvu o spořicím účtu ING Konto v období od 14. 6. 2016
do 26. 6. 2016, 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.
2. Při uzavírání Smlouvy o spořicím účtu ING Konto klient sdělí operátorovi Kontaktního centra,
reprezentantovi pobočky nebo kiosku ING Bank heslo „300“, nebo uvede heslo „300“ do žádosti na
www.ingbank.cz do pole s označením „Kód akce“.




V případě špatně uvedeného hesla nebo bez uvedení hesla nárok na bonus nevzniká. V takovém
případě bude Smlouva o spořicím účtu ING Konto uzavřena a ING Konto zřízeno za standardních
podmínek bez nároku na tento bonus.
Oznámení hesla dodatečně po uzavření Smlouvy o spořicím účtu ING Konto není možné a nárok na
bonus v takovém případě nevzniká.

3. Splní veškeré podmínky nutné pro nabytí účinnosti Smlouvy o spořicím účtu ING Konto, 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.
4. Zašle na svůj nově otevřený spořicí účet ING Konto částku ve výši alespoň 1 000 Kč, a to nejpozději do 60
dnů od doručení návrhu Smlouvy o spořicím účtu ING Konto ING Bank.
Bonus 300 Kč



Bonusem se pro účely této akce rozumí bonus 300 Kč po zdanění srážkovou daní 15 % podle platných
právních předpisů.
Bonus bude připsán ve prospěch spořicího účtu ING Konto příslušného nového klienta v 21. kalendářní
den v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, v němž nový klient splnil veškeré podmínky nutné pro
získání tohoto bonusu. Pokud 21. kalendářní den připadne na sobotu, neděli či svátek, bude tento bonus
připsán nejbližší následující pracovní den.

ING Bank N.V., Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemsko, zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze
ING Bank N.V., Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČ: 49279866, zapsané v OR vedeném Městským soudem v
Praze, spisová značka A 7930.

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.
ING Bank si vyhrazuje právo tuto akci kdykoliv ukončit ne bo změnit její podmínky. O této skutečnosti bude
klienty informovat minimálně 5 pracovních dní před termínem ukončení či změny akce
na www.ingbank.cz/pravidla. Ukončení či změna této akce však nemá vliv na ING Konta otevřená na základě
Smluv o spořicím účtu uzavřených před výše uvedeným termínem ukončení či změny akce.
Tato pravidla jsou zveřejněna na www.ingbank.cz/pravidla a jsou platná pro období
2016.

14. 6. 2016 do 26. 6.
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