Sazebník pro ING Konto
Sazebník pro ING Konto
Zřízení účtu ING Konto

zdarma

Zřízení účtu ING Konto

zdarma

Platební transakce (příchozí úhrady, odchozí úhrady, inkasa a trvalé příkazy)

zdarma

Zasílání výpisů

zdarma

Zrušení účtu ING Konto

zdarma

Internetové bankovnictví

zdarma

Další podmínky ING Konta
Standardní poskytování výpisů z účtu ING Konto1

měsíčně

Měna účtu ING Konto

Kč

Výpovědní lhůta pro vklady

bez výpovědní lhůty

Minimální částka odchozí úhrady

neomezena

Minimální částka příchozí úhrady

neomezena

Platební transakce

bezhotovostní korunové
v rámci České republiky

1)

Výpisy vám zpřístupníme v uvedeném intervalu v Internetovém bankovnictví ve formě PDF.

Sazebník pro ING Konto vstupuje v účinnost dne 1. 8. 2020 a může být měněn či doplňován v souladu
s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami pro retailové bankovní produkty (dále jen Podmínky) či Produktovými podmínkami pro ING Konto. Není-li v tomto Sazebníku pro ING Konto uvedeno
jinak, pojmy s velkým počátečním písmenem zde uvedené mají význam uvedený v Podmínkách,
Produktových podmínkách pro ING Konto či Podmínkách platebního styku.
ING Bank N.V., akciová společnost, založená podle právního řádu Nizozemska, se sídlem Bijlmerdreef 106, 1102 CT Amsterdam,
Nizozemsko, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory pro Amsterdam pod číslem 33031431, zastoupená v České republice prostřednictvím ING Bank N.V., pobočka Praha, se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika,
IČO: 49279866, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou A 7930
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Přehled úrokových sazeb
Úrokové sazby pro ING Konto
Úroková sazba1 pro vklady do výše 300 000 Kč (včetně)

0,30 % p. a.

Úroková sazba pro vklady nad 300 000 Kč

0,10 % p. a.

Úrokové období2

měsíční

Zůstatek na ING Kontu je úročen Variabilní úrokovou sazbou, jejíž aktuální výše je uvedena v aktuálním Přehledu
úrokových sazeb. Změnu výše Variabilní úrokové sazby navrhneme a oznámíme vždy minimálně 2 měsíce před
účinností takové změny (s výjimkou případů, kdy jsme oprávněni Variabilní úrokovou sazbu jednostranně změnit
bez předchozího oznámení, tedy konkrétně pokud je taková změna založena na změně referenčních sazeb nebo
směnných kurzů pocházejících z veřejně přístupných zdrojů anebo pokud je tato změna pro klienta příznivější).

1)

2)

Úroky jsou ve prospěch ING Konta připisovány vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce.

Úplná verze Přehledu úrokových sazeb je uveřejněna na naší internetové stránce, v Internetovém
bankovnictví či v Mobilním bankovnictví a v naší pobočce. Přehled úrokových sazeb vstupuje v účinnost dne 1. 8. 2020 a může být měněn či doplňován v souladu s našimi Všeobecnými obchodními
podmínkami pro retailové bankovní produkty (dále jen Podmínky) či Produktovými podmínkami pro
ING Konto. Není-li v tomto Přehledu úrokových sazeb uvedeno jinak, pojmy s velkým počátečním
písmenem zde uvedené mají význam uvedený v Podmínkách, Produktových podmínkách pro ING
Konto či Podmínkách platebního styku.
ING Bank N.V., akciová společnost, založená podle právního řádu Nizozemska, se sídlem Bijlmerdreef 106, 1102 CT Amsterdam,
Nizozemsko, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory pro Amsterdam pod číslem 33031431, zastoupená v České republice prostřednictvím ING Bank N.V., pobočka Praha, se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika,
IČO: 49279866, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou A 7930
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