Spořit s ING Kontem se vyplatí
ING Bank připravila pro stávající klienty ING Konta věrnostní bonus:
Nabídku Zvýhodněných vkladů úročených sazbou 2 % p. a. až po dobu 5 měsíců.
Nabídky mohou využít všichni klienti zařazení do kampaně, kteří v průběhu trvání
kampaně zašlou na své ING Konto nový vklad (nebo nové vklady) a zadají pokyn ke
zřízení Zvýhodněného vkladu.

Zařazení do kampaně
•

Nabídka Zvýhodněných vkladů se týká pouze vybraných klientů ING Bank, kteří jsou
majiteli právě jednoho aktivního spořicího účtu ING Konto, a to déle než 12 měsíců, a
dále splňují následující podmínky týkající se vývoje zůstatku na jejich ING Kontě ke dni
zahájení jednotlivé kampaně:


Čisté vklady na dotčené ING Konto klienta dosáhly v období 12 měsíců před
dnem zahájení kampaně nezáporné hodnoty, tzn. že celková výše vkladů
dosáhla nebo přesáhla v uvedeném období výši výběrů.



Čisté vklady na dotčené ING Konto klienta sice dosáhly v období 12 měsíců
před dnem zahájení kampaně záporné hodnoty, ale ne méně než minus
5 000 Kč. V takovém případě je však nutné nejprve bilanci čistých vkladů
dorovnat tak, aby dosáhla kladné nebo nulové hodnoty.

•

Pro účely zjištění čistých vkladů se za vklad na ING Konto nepovažuje vklad, který
byl využitý pro sjednání Zvýhodněného vkladu, dále pak připsání úroku nebo
úrokového bonusu.

•

Ani zřízení, zrušení nebo výplata ING Termínovaného vkladu nemají z hlediska zjištění
čistého vkladu význam.

•

Význam pro výpočet čistých vkladů naopak má odliv nebo příliv finančních prostředků
spojený s nákupem nebo prodejem cenných papírů ING Fondů.

•

Bez ohledu na výše uvedené si ING Bank vyhrazuje právo klienta do kampaně
Zvýhodněné vklady nezařadit, pokud je nebo bude zařazen v jiné kampani.

•

K výběru klientů vhodných pro zařazení do kampaně a ke kontrole splnění daných
podmínek dochází vždy v průběhu pracovního týdne předcházejícímu dni zařazení do
kampaně.

•

Klient je při splnění podmínek popsaných výše zařazován do kampaní, v rámci kterých
si může sjednat Zvýhodněný vklad. Kampaně jsou časově omezené, jak je popsáno
níže. Při splnění podmínek popsaných v těchto pravidlech může být klient zařazen do
kampaní opakovaně.

Opakování kampaně
•

Jednotlivé kampaně jsou zahájeny vždy první den kalendářního měsíce až do
odvolání.

•

Každá kampaň končí v 16.00 hodin posledního pracovního dne kalendářního
měsíce, v němž byla zahájena.
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•

Klienti zařazení do kampaně si mohou po dobu trvání kampaně (obvykle od prvního
dne kalendářního měsíce do 16.00 hodin posledního pracovního dne téhož měsíce) za
podmínek stanovených těmito pravidly sjednat Zvýhodněný vklad.

Částka k dispozici pro sjednání Zvýhodněného vkladu
•

Klient splňující podmínky pro zařazení do kampaně, jehož čisté vklady za období 12
kalendářních měsíců před zahájením kampaně dosáhnou nezáporné hodnoty, bude
do kampaně zařazen s nulovou počáteční částkou, kterou má k dispozici pro
sjednání Zvýhodněného vkladu.

•

Klient splňující podmínky pro zařazení do kampaně, jehož čisté vklady za období 12
kalendářních měsíců před dnem zahájení kampaně budou záporné, bude do kampaně
zařazen se zápornou částkou, kterou má k dispozici pro sjednání Zvýhodněného
vkladu.

•

Výše finančních prostředků, které jsou k dispozici pro sjednání Zvýhodněného vkladu,
je závislá na výši vkladů a výběrů u ING Konta klienta v průběhu trvání kampaně.

•

Částka, kterou má klient k dispozici pro sjednání Zvýhodněného vkladu, je on-line
zvyšována o finanční prostředky připsané ve prospěch ING Konta a snižována o
částku odpovídající výši finančních prostředků vybíraných z ING Konta a částku
odpovídající výši finančních prostředků převedených na Zvýhodněný vklad.

•

Na tuto částku nemá vliv založení, zrušení nebo splatnost ING Termínovaného
vkladu ani připsání úroků nebo úrokových bonusů. Význam pro výpočet částky,
kterou má klient k dispozici pro sjednání Zvýhodněného vkladu, naopak má odliv nebo
příliv finančních prostředků spojený s nákupem nebo nebo prodejem cenných papírů
ING Fondů.

Sjednání Zvýhodněného vkladu
•

Zvýhodněný vklad si může sjednat každý klient splňující podmínky pro zařazení do
kampaně, který vloží na dotčené ING Konto po dobu trvání kampaně, do níž byl
zařazen, nový/é vklad/y, tak aby bylo dosaženo aspoň minimální částky 500 Kč
nutné pro sjednání Zvýhodněného vkladu.

•

Za nový vklad je považován pouze takový vklad, který navýší balanci na ING Kontě
klienta nad rámec zůstatku, ze dne kdy bylo ING Konto do kampaně zařazeno.

•

Tento vklad/y doporučujeme zaslat nejpozději 2 pracovní dny před koncem
kampaně tak, aby byl na ING Konto včas připsán a bylo možné podat pokyn ke
sjednání Zvýhodněného vkladu řádně a včas.

•

Zvýhodněný vklad vzniká na základě pokynu klienta k sjednání Zvýhodněného
vkladu uskutečněného v rámci Internetového bankovnictví nebo prostřednictvím
operátora Kontaktního centra ING.

•

Pokyn je nutno zadat nejpozději poslední den trvání kampaně tedy do 16.00 hodin
posledního pracovního dne kalendářního měsíce, v němž byla kampaň zahájena.

•

Pokyny k sjednání Zvýhodněného vkladu zadané klientem v průběhu jednoho
obchodního dne se sčítají a vzniká z nich jeden Zvýhodněný vklad. Zvýhodněný vklad
však vzniká až na konci dne po zpracování všech pokynů zadaných klientem v daný
obchodní den.

Zvýhodněný vklad
•

Minimální částka Zvýhodněného vkladu činí 500 Kč. Zvýhodněné vklady mohou
v rámci jedné kampaně dosáhnout nejvýše částky 1 000 000 Kč.
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•

Zvýhodněný vklad je úročen úrokovou sazbou ve výši 2 % p. a. Výše úroku se
vypočítává denně, a to z aktuálního zůstatku Zvýhodněného vkladu. Úrok je
připisován na ING Konto, v rámci kterého klient Zvýhodněný vklad zřídil vždy ke
konci kalendářního čtvrtletí. Úrok je připisován souhrnně za všechny Zvýhodněné
vklady sjednané v rámci dané kampaně jako samostatná položka mimo rámec běžných
úroků z ING Konta. Úrok podléhá srážkové dani.

•

Zvýhodněný vklad vzniká dnem zadání pokynu ke sjednání Zvýhodněného vkladu,
pokud byl pokyn zadán do 16.00 hod, v opačném případě Zvýhodněný vklad
vzniká následující pracovní den.

•

Zvýhodněný vklad končí poslední kalendářní den 5. měsíce následujícího po dni
zařazení do kampaně.

•

Doba Zvýhodněného vkladu tak činí až 5 kalendářních měsíců, pokud klient
Zvýhodněný vklad nezruší výběrem finančních prostředků před uplynutím této
lhůty. Finanční prostředky nejsou v rámci Zvýhodněného vkladu blokovány (viz dále
k výběru finančních prostředků z dotčeného ING Konta klienta).

•

Částka odpovídající Zvýhodněnému vkladu, je i nadále nedílnou součástí zůstatku
na ING Kontě a je klientovi kdykoliv k dispozici. Je však úročena vyšší úrokovou
sazbou 2 % p. a.

•

Aktuální výši zůstatku jednotlivých Zvýhodněných vkladů klienta lze zjišťovat
v Internetovém bankovnictví nebo prostřednictvím Kontaktního centra.

Výběr ze Zvýhodněného vkladu
•

V případě, že klient vybírá finanční prostředky z ING Konta, v rámci kterého zřídil
Zvýhodněný vklad, jsou finanční prostředky nejprve odčerpány z částky, která je
k dispozici pro sjednání Zvýhodněného vkladu, následně ze Zvýhodněného vkladu a
poté ze zbylého zůstatku daného ING Konta. V případě sjednání ING Termínovaného
vkladu však platí pořadí opačné.

•

V případě, že klient vybírá finanční prostředky z ING Konta, na kterém sjednal více
Zvýhodněných vkladů, jsou finanční prostředky při zachování výše uvedeného pořadí
odčerpány nejdříve ze Zvýhodněného vkladu, který byl sjednán jako poslední
v pořadí.

•

Pokud klient odčerpá ze Zvýhodněného vkladu pouze část finančních prostředků,
Zvýhodněný vklad se tím neruší, ale pouze se snižuje jeho výše.

ING Bank N.V. si vyhrazuje právo tuto kampaň kdykoliv ukončit nebo změnit její pravidla. O
této skutečnosti bude ING Bank N.V. klienty informovat minimálně 10 pracovních dní před
termínem zahájení další kampaně na www.ingbank.cz/zvyhodnenevklady.
Novými pravidly kampaně budou dotčeni vždy pouze klienti, kteří byli nově zařazeni do
kampaně. Pro Zvýhodněný vklad jsou směrodatná vždy pravidla, která byla platná v den
zařazení klienta do kampaně.
Tato pravidla budou k dispozici na www.ingbank.cz/zvyhodnenevklady od 1. 3. 2013 do
odvolání.
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