PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO ING KONTO
1.

SLOVNÍČEK POJMŮ

1.1

Proč jsou některá slova uvedená s velkým počátečním písmenem?
Abychom Vám usnadnili čtení těchto Produktových podmínek pro ING Konto, použijeme v jejich
textu následující definice:
Produktové podmínky pro
ING Konto

tyto Produktové podmínky pro ING Konto

Podmínky

naše Všeobecné obchodní podmínky pro retailové bankovní
produkty

Produktová smlouva pro
ING Konto

Produktová smlouva o zřízení a vedení Produktu spořicí účet
ING Konto

Sazebník pro ING Konto

seznam našich Poplatků a cen, aktuálních nabídek a dalších
informací k ING Kontu, které uveřejňujeme na Internetové
stránce a na našich Pobočkách

Transakční účet

jeden z nejvýše 3 účtů zřízených a vedených v souladu
s českými právními předpisy u některé banky působící
v České
republice,
které uvedete v Internetovém
bankovnictví nebo Mobilním bankovnictví jako účty určené
k převodům peněz z ING Konta; Vaším prvním Transakčním
účtem bude Váš Registrovaný účet, pokud došlo k Vaší
Identifikaci formou Neosobní identifikace

Variabilní úroková sazba

úroková sazba, kterou se úročí Vaše peníze na ING Kontu;
aktuální výše Variabilní úrokové sazby je uvedena v Přehledu
úrokových sazeb

Další pojmy jsou definovány také v Produktové smlouvě pro ING Konto, Podmínkách a
Podmínkách platebního styku.
2.

ÚVODEM

2.1

K čemu jsou tyto Produktové podmínky pro ING Konto?
Tyto Produktové podmínky pro ING Konto upravují právní vztahy při zřízení a vedení spořicího
účtu ING Konto mezi námi a Vámi – našimi klienty. Tyto Produktové podmínky pro ING Konto
tvoří spolu s Podmínkami a Sazebníkem pro ING Konto nedílnou součást Produktové smlouvy
pro ING Konto a doplňují některá jejich ustanovení.

2.2

Kde najdete další podmínky ING Konta?
Další podmínky ING Konta jsou upraveny zejména v našich Podmínkách platebního styku,
Přehledu úrokových sazeb, Kurzovním lístku, Sděleních a Manuálu. Veškeré Dokumenty
dostanete při sjednávání a uzavírání Produktové smlouvy pro ING Konto a jsou také dostupné na
Internetové stránce.

2.3

Jaký je vztah Dokumentů a Smluv?
Produktová smlouva pro ING Konto má vždy přednost před Rámcovou smlouvou a Dokumenty
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a Rámcová smlouva má vždy přednost před Dokumenty, přičemž pro jednotlivé Dokumenty se
použije následující pořadí přednosti (od nejvyšší priority po nejnižší): (a) Sazebník pro ING
Konto, Přehled úrokových sazeb, Kurzovní lístek a Sdělení, (b) Produktové podmínky pro ING
Konto, (c) Podmínky platebního styku a Manuál, a nakonec (d) naše Podmínky.
3.

ING KONTO

3.1

Co je ING Konto?
ING Konto je spořicí účet určený ke spoření.
Někdy je ale potřeba i z ING Konta provést platbu, a proto jsme se dohodli, že v rámci ING Konta
můžete kdykoliv provádět příchozí i odchozí tuzemské bezhotovostní Platební transakce
v souladu s Produktovou smlouvou pro ING Konto, těmito Produktovými podmínkami pro ING
Konto, Podmínkami platebního styku či Podmínkami.

3.2

Jak můžete spořit s ING Kontem?
Na ING Konto můžete zaslat vklad z jakéhokoliv účtu vedeného u jakékoliv tuzemské banky. Pro
Vaše ING Konto můžeme stanovit minimální a maximální výši vkladu.

3.3

Jak můžete vybírat peníze z ING Konta?
Peníze z ING Konta nemůžete vybrat v hotovosti, ale můžete je převádět bezhotovostně výlučně
na Transakční účet.

3.4

Jak úročíme peníze na ING Kontu?
Peníze na ING Kontu úročíme Variabilní úrokovou sazbou uvedenou v Přehledu úrokových
sazeb, pokud jsme se nedohodli jinak, zejména v rámci některé naší marketingové akce.
Výše denního úroku se rovná součinu aktuálního Účetního zůstatku na Účtu a denní úrokové
míry. Denní úroková míra je vypočítána jako jedna setina roční úrokové sazby dělené počtem dní
v příslušném kalendářním roce. První den připsání peněz se částka převodu úročí, ale v den jejich
převodu se částka převodu neúročí. Úrok je připisován ve prospěch ING Konta vždy k poslednímu
dni každého kalendářního měsíce.
Pokud na ING Konto zašlete peníze ještě před účinností Smlouvy jako první platbu z
Registrovaného účtu pro účely Neosobní identifikace, nebudeme Vám připisovat z těchto peněz
žádné úroky. Po nabytí účinnosti Produktové smlouvy pro ING Konto Vám ale vedle úroků
připíšeme i částku zohledňující množství peněz, které jsme od Vás takto obdrželi před účinností
Smlouvy, a doby, po kterou jsme peníze měli.

4.

ZŘÍZENÍ ING KONTA

4.1

Kolik si můžete zřídit ING Kont?
ING Konto můžete u nás zřídit jen jedno, a to v českých korunách.

4.2

Jak si můžete ING Konto u nás zřídit?
Abychom Vám mohli zřídit ING Konto, musíme spolu nejprve uzavřít Rámcovou smlouvu, na
jejímž základě spolu uzavřeme Produktovou smlouvu pro ING Konto, a to způsobem a za
podmínek stanovených v Podmínkách a v Rámcové smlouvě.
Bezodkladně po uzavření Produktové smlouvy pro ING Konto Vám pošleme prostřednictvím
SMS na Autorizační telefon nebo zprávy do Vaší Schránky potvrzení o zřízení Vašeho ING
Konta, včetně čísla Vašeho ING Konta. Dokud však příslušná Produktová smlouva pro ING
Konto nenabude účinnosti, bude Vaše ING Konto neaktivní a nebude možné provádět jeho
prostřednictvím žádné Platební transakce, s výjimkou přijetí první platby provedené z
Registrovaného účtu pro účely Neosobní identifikace.
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4.3

Kdy nabyde účinnosti Produktová smlouva pro ING Konto a Vy budete moci začít využívat
ING Konto?
ING Konto můžete začít plně využívat, jakmile Produktová smlouva pro ING Konto nabude
účinnosti.
Uzavřená Produktová smlouva pro ING Konto nabývá účinnosti v den, kdy (a) byly splněny
všechny následující podmínky: (i) Rámcová smlouva byla platně uzavřena a nabyla účinnosti, (ii)
bylo řádně provedeno Vaše Ověření a/nebo Identifikace (budeme-li ji vyžadovat), (iii) ve lhůtě
námi stanovené nám byly doručeny všechny námi vyžádané dokumenty v souvislosti
s Produktovou smlouvou pro ING Konto, (iv) byly splněny všechny další podmínky pro nabytí
její účinnosti případně stanovené v Produktové smlouvě pro ING Konto, a (b) umožníme Vám
využívat ING Konto sjednané v Produktové smlouvě pro ING Konto. O nabytí účinnosti
Produktové smlouvy pro ING Konto Vám zašleme potvrzovací SMS na Autorizační telefon nebo
zprávu do Vaší Schránky.

4.4

Co když Produktová smlouva pro ING Konto dosud nenabyla účinnosti a Vy převedete na
Vaše ING Konto peníze?
Pokud nebyly splněny všechny podmínky pro to, aby Produktová smlouva pro ING Konto nabyla
účinnosti, a Vy převedete na Vaše ING Konto jakékoliv peníze, vrátíme takové peníze zpátky na
účet, z něhož byly převedeny, a to do 1 Pracovního dne od jejich připsání na náš účet, s
výjimkou případů, kdy se jedná o první platbu provedenou z Registrovaného účtu pro účely
Neosobní identifikace.

4.5

Můžete ING Konto využívat k podnikání?
ING Konto nesmíte využívat k podnikatelským účelům. My však nemusíme zkoumat, zda ING
Konto k podnikatelským účelům využíváte. Odpovídáte nám plně za veškeré škody, které nám
vzniknou v souvislosti s využíváním ING Konta k podnikatelským účelům.

4.6

Co když jste osobou s omezenou svéprávností?
Pokud jste či se stanete osobou s omezenou svéprávností, můžete u nás mít vedeno ING Konto
také. V takovém případě si však u nás musí ING Konto zřídit také Váš Zástupce.

4.7

Vydáváme k ING Kontu platební karty?
K ING Kontu nevydáváme platební karty.

5.

POPLATKY ZA ING KONTO
V souvislosti s ING Kontem můžeme účtovat Poplatky podle platného Sazebníku pro ING Konto.

6.

UKONČENÍ SMLOUVY A NĚCO ZÁVĚREM

6.1

Jak lze ukončit Produktovou smlouvu pro ING Konto?
Produktovou smlouvu pro ING Konto lze ukončit způsobem a za podmínek uvedených
v Podmínkách.

6.2

Co se stane po ukončení Produktové smlouvy pro ING Konto?
Bez zbytečného odkladu po dni ukončení Produktové smlouvy pro ING Konto zrušíme Vaše ING
Konto a případný zůstatek na něm Vám převedeme na některý z Transakčních účtů podle naší
volby, nesdělíte-li nám do dne ukončení této Produktové smlouvy pro ING Konto konkrétní
Transakční účet či jiný účet, kam Vám máme takový zůstatek převést, prostřednictvím
Internetového bankovnictví nebo Mobilního bankovnictví anebo prostřednictvím listinného
oznámení, na němž musí být Váš podpis Úředně ověřen anebo ověřen naším Pracovníkem.
Pokud u Vás neevidujeme pro ING Konto žádný Transakční účet, musíte nám do 15 Pracovních
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dnů ode dne ukončení Produktové smlouvy pro ING Konto sdělit účet, kam Vám máme případný
zůstatek převést, a to prostřednictvím listinného oznámení, na němž musí být Váš podpis Úředně
ověřen nebo ověřen naším Pracovníkem.
Vaše práva k penězům na zrušeném ING Kontu se promlčí uplynutím promlčecí doby, která
začíná běžet dnem ukončení Produktové smlouvy pro ING Konto. Kdykoliv do konce promlčecí
doby nám můžete podat pokyn k převodu zůstatku těchto peněz na Vámi určený účet
prostřednictvím listinného oznámení, na němž musí být Váš podpis Úředně ověřen nebo ověřen
naším Pracovníkem. Během promlčecí doby budeme Vaše peníze evidovat u nás, ale nebudou
nijak úročeny.
6.3

Co když náš klient zemře?
Pokud se prokazatelně dozvíme, že náš klient zemřel a na jeho ING Kontu je nulový nebo záporný
zůstatek nebo pokud takový zůstatek vznikne po smrti klienta, zanikne Produktová smlouva pro
ING Konto následující Pracovní den po dni, kdy jsme se o smrti klienta prokazatelně dozvěděli
nebo po vzniku nulového nebo záporného zůstatku.
Pokud se prokazatelně dozvíme, že náš klient zemřel a na jeho ING Kontu je kladný zůstatek, tak
po skončení řízení o pozůstalosti v souladu s příslušným rozhodnutím převedeme takový zůstatek
(či jeho příslušné části) dle instrukce každého z dědiců na jeho účet. Pokud bude řízení o
pozůstalosti pravomocně zastaveno pro nepatrnost majetku, postupujeme obdobně ve vztahu k
vypraviteli pohřbu zemřelého klienta. Pokud budou všechny naše nároky z jakékoliv Smlouvy v
plném rozsahu uspokojeny, zanikne v takovém případě Produktová smlouva pro ING Konto
v den, kdy dojde k převedení zůstatku (či jeho příslušné části) na příslušný účet dle instrukce
posledního z dědiců či vypravitele pohřbu.
Pokud se prokazatelně dozvíme, že náš klient zemřel, znemožníme jakékoli nakládání s ING
Kontem a s penězi na něm, včetně Trvalých příkazů a Souhlasů s inkasem zadaných před tím, než
klient zemřel. Jinou dispozici s ING Kontem umožníme jen podle pokynů příslušného soudu nebo
jiného oprávněného orgánu nebo ustanoveného správce pozůstalosti za podmínek námi
stanovených, a to vždy na základě originálu nebo Úředně ověřené kopie originálu takové
instrukce či usnesení.
Pokud náš klient zemře, nadále přijímáme příchozí platby ve prospěch jeho ING Konta.
Peníze na ING Kontu i po smrti klienta úročíme až do zrušení ING Konta.

6.4

Co když máte s námi sjednány i ING Podílové fondy a zrušíte ING Konto?
Pokud máte s námi uzavřenou Produktovou smlouvu pro ING Podílové fondy, musíte v případě
ukončení Produktové smlouvy pro ING Konto ukončit i smluvní vztah založený Produktovou
smlouvou pro ING Podílové fondy.

7.

OD KDY TYTO PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO ING KONTO PLATÍ?
Tyto Produktové podmínky pro ING Konto budou účinné v den, který Vám oznámíme nejpozději
10 dnů předem a který nenastane dříve než 24.9.2018, přičemž v tento den tyto Produktové
podmínky pro ING Konto zcela nahradí naše dosavadní Obchodní podmínky pro spořicí účet ING
Konto účinné od 13. 1. 2018 (IKP).
Den účinnosti těchto Produktových podmínek pro ING Konto Vám oznámíme způsobem
uvedeným v článku 12.8 VOP. Oznámením dne účinnosti těchto Produktových podmínek pro
ING Konto se na obsahu těchto Produktových podmínek pro ING Konto nic nemění ani Vám tím
nepředkládáme jejich nový návrh.
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Výše uvedený postup změny našich produktových podmínek volíme kvůli našim technickým
možnostem při spuštění našich nových nebo upravených produktů a služeb, které Vám chceme
zpřístupnit co nejdříve, kdy to bude technicky možné. Výše uvedený postup Vám však plně
zachovává dohodnutou lhůtu nejméně 2 měsíce pro Vaše seznámení se s Produktovými
podmínkami pro ING Konto a pro jejich případné odmítnutí.
Ustanovení předchozích IKP vztahující se na ING Konto jsou nahrazeny ustanoveními těchto
Produktových podmínek pro ING Konto a relevantními ustanoveními Podmínek a Podmínek
platebního styku, které jsou účinné od stejného dne jako tyto Produktové podmínky pro ING
Konto.
Smlouva o spořicím účtu ING Konto, kterou jste s námi uzavřel/a přede dnem účinnosti těchto
Produktových podmínek pro ING Konto, je ode dne účinnosti těchto Produktových podmínek pro
ING Konto považována za Produktovou smlouvu pro ING Konto. V takovém případě s námi
nemusíte dodatečně sjednávat Rámcovou smlouvu, pokud se nedohodneme jinak.
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