Pravidla akce: Doporuč ING Bank a získej odměnu (červen 2018)
Jste spokojeni s ING Bank a rádi byste doporučili naše produkty i svým známým? Za každého doporučeného
klienta, kterého přivedete, můžete získat odměnu 300 Kč.

Bonus 300 Kč pro stávajícího klienta ING Bank za doporučení nového klienta






Nabídka bonusu 300 Kč je určena pro stávající klienty ING Bank, kteří disponují platným unikátním kódem
a splní všechny následující podmínky:
o Nový klient si založí ING Konto a zůstatek na něm přesáhne částku alespoň 1 000 Kč, a to
nejpozději do 30 dnů od doručení návrhu Smlouvy o spořicím účtu ING Konto ING Bank.
o Při uzavírání Smlouvy o spořicím účtu ING Konto sdělí nový klient operátorovi Kontaktního
centra, nebo reprezentantovi pobočky nebo kiosku ING Bank unikátní kód klienta, který ho
doporučil, nebo uvede tento unikátní kód do žádosti na www.ingbank.cz do pole s označením
„Kód akce“.
 V případě špatně uvedeného kódu bude považováno takto zřízené ING Konto za ING
Konto sjednané za standardních podmínek bez nároků na bonus.
 Bez uvedení unikátního kódu nárok na bonus nevzniká.
 Oznámení unikátního kódu dodatečně po uzavření smlouvy není možné a nárok na
bonus nevzniká.
Bonus 300 Kč bude stávajícímu klientovi připsán pouze v případě, že má stávající klient v den vyplacení
bonusu novému klientovi zůstatek na ING Kontu alespoň 5 000 Kč.
V případě, že nebudou splněny všechny podmínky pro získání Bonusu 300 Kč pro stávajícího klienta ING
Bank za doporučení nového klienta, ztrácí stávající klient nárok na bonus 300 Kč.

Zvýhodněná úroková sazba 2 % p. a. na první tři měsíce na zůstatek do výše 300 000 korun
českých pro nového klienta ING Bank








Nabídka zvýšené úrokové sazby je určena pro nového klienta ING Bank, který byl doporučen
klientem disponujícím platným unikátním kódem.
o Nový klient v předchozích 12 měsících nevlastnil spořicí účet ING Konto ani neměl uzavřenou
Komisionářskou smlouvu k produktu ING Podílové fondy.
o Nový klient si založí ING Konto a zůstatek na něm přesáhne částku alespoň 1 000 Kč, a to
nejpozději do 30 dnů od doručení návrhu Smlouvy o spořicím účtu ING Konto ING Bank.
o Při uzavírání Smlouvy o spořicím účtu ING Konto sdělí nový klient operátorovi Kontaktního
centra, nebo reprezentantovi pobočky nebo kiosku ING Bank unikátní kód klienta, který ho
doporučil, nebo uvede tento unikátní kód do žádosti na www.ingbank.cz do pole s označením
„Kód akce“.
 V případě špatně uvedeného kódu bude považováno takto zřízené ING Konto za ING
Konto sjednané za standardních podmínek bez nároků na zvýhodněnou sazbu.
 Bez uvedení unikátního kódu nárok na zvýhodněnou sazbu nevzniká.
 Oznámení unikátního kódu dodatečně po uzavření smlouvy není možné a nárok na
zvýhodněnou sazbu nevzniká.
Zvýhodněné úročení bude trvat po dobu 3 měsíců. Po ukončení lhůty pro poskytování zvýhodněné
úrokové sazby bude celý zůstatek na účtu úročen Variabilní vyhlašovanou úrokovou sazbou podle
aktuálně platného ING Konto sazebníku.
Zvýhodněnou úrokovou sazbou 2 % p. a. se rozumí roční úroková sazba před zdaněním.
Zvýhodněná úroková sazba se vztahuje pouze na zůstatek do výše 300 000 Kč. Zůstatek nad tuto hranici
je úročen Variabilní vyhlašovanou úrokovou sazbou v souladu s platným ING Konto sazebníkem.
Úrok ze zvýhodněné úrokové sazby bude připsán ve prospěch spořicího účtu ING Konto vždy ke konci
příslušného kalendářního měsíce.
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Zvýhodněnou úrokovou sazbu získanou na základě této akce nelze kombinovat s jinými zvýhodněnými
úrokovými sazbami vztahujícími se na produkt ING Konto.

Ostatní podmínky akce: Doporuč ING Bank a získej odměnu (červen 2018)









Jeden stávající klient může za kalendářní rok získat bonus za doporučení nejvýše 10 nových klientů.
Bonus 300 Kč bude v případě splnění podmínek akce připisován ve prospěch spořicího účtu ING Konto
klienta vždy 10. kalendářní den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke splnění všech výše
uvedených podmínek. Pokud 10. den připadne na jiný než pracovní den, bude bonus 300 Kč připsán
nejbližší následující pracovní den.
Bonusem 300 Kč se rozumí bonus 300 Kč po zdanění srážkovou daní 15 % podle platných právních
předpisů.
ING Bank si vyhrazuje právo tuto akci kdykoliv ukončit nebo 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 investice do ING Podílových
fondů provedené a ING Konta otevřená před výše uvedeným termínem ukončení či změny akce a na
jejich úročení.
Zaměstnanci ING Bank pracující na prodejních pozicích (Kontaktní centrum, pobočky, kiosky) jsou z této
kampaně vyloučeni.
Tato pravidla nelze kombinovat s dalšími aktuálními akcemi ING Bank. V případě, že se klient zúčastní
několika akcí, bude doporučenému novému klientovi po splnění podmínek přiznán příspěvek pouze na
základě jedné akce, a to ten pro něj nejvýhodnější.

Tato pravidla nahrazují pravidla akce z měsíce května 2018, zveřejněny dne 9.5. 2018.
Tato pravidla jsou zveřejněna na www.ingbank.cz/doporuceni ke dni 5. 6. 2018 a jsou platná od 6. 6. do 29. 6.
2018.
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