Pravidla marketingové kampaně Chytřejší spoření
dále jen „Pravidla“

ING Bank připravila pro všechny klienty ING Konta speciální marketingovou kampaň Chytřejší
spoření s úrokovou sazbou 2,0 % p. a. až po dobu 6 měsíců.
Nabídky mohou využít všichni klienti, kteří kdykoli v průběhu trvání kampaně až do odvolání, zašlou
na své ING Konto nový vklad (nebo nové vklady). Nabídku lze využít jednorázově, opakovaně nebo
pravidelně zasíláním pravidelných plateb při splnění všech níže uvedených podmínek.

Zařazení do kampaně
•

Pro zaregistrování v kampani je nutné kliknout na banner v Internetovém bankovnictví, který
slouží jako přihlášení do kampaně. Touto registrací klient potvrzuje, že si Pravidla důkladně
přečetl, souhlasí s nimi a zavázal se jimi řídit. Pokud klient navýší svůj zůstatek, aniž by předtím
zaklikl banner, bude pro tento vklad možné uplatnit zvýhodněné úročení jen v případě, že
k vkladu a přihlášení do kampaně došlo v stejném kalendářním měsíci.

•

Kampaň Chytřejší spoření se týká jak nových, tak stávajících klientů ING Bank, kteří splňují
následující podmínky:

•

•

jsou majiteli právě jednoho aktivního spořicího účtu ING Konto s platnou a účinnou
smlouvou ke dni počátku této kampaně, nebo si účet splňující výše uvedené
charakteristiky založí v jejím průběhu,

•

Zůstatek na jejich dotčeném ING Kontu musí být po dobu trvání kampaně rovný nebo
vyšší než zůstatek k 31.12.2019.

•

kampaň je určena pro všechny stávající klienty, s výjimkou klientů, s kterými byl
ukončen smluvní vztah ohledně ING Konta po 31.12.2018 a nových klientů aktuálně
zařazených do kampaně Zvýhodněná nabídka spořicího účtu ING Konto.

Klient je při splnění podmínek této kampaně zařazován do měsíčních cyklů kampaně, v rámci
kterých může získat nárok na zvýhodněné úročení. Cykly kampaně jsou časově omezené, jak je
popsáno níže. Při splnění podmínek popsaných v těchto Pravidlech může být klient zařazen do
kampaní opakovaně, tj. i ve více měsíčních cyklech. Všechny podmínky této kampaně tvoří
nedílný celek. Není proto možné vykládat je každou zvlášť, nýbrž pouze ve vzájemné souvislosti.

Opakování kampaně (cykly)
•

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

•

Každý cyklus kampaně končí poslední kalendářní den měsíce, v němž byl zahájen a započítávají
se do něho pouze transakce k tomuto dni již připsané na ING Konto.

Částka, která je předmětem zvýhodněného úročení (dále jen zvýhodněný vklad)
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•

Výše finančních prostředků, které jsou k dispozici pro zvýhodněné úročení, je závislá na výši
vkladů a výběrů z ING Konta klienta v průběhu každého měsíčního cyklu kampaně.

•

Částka, která bude předmětem zvýhodněného úročení, je rovna kladnému rozdílu finančních
prostředků, připsaných ve prospěch klientova ING Konta a částek vybraných z ING Konta, a to
vše v daném měsíčním cyklu kampaně, přičemž na zvýhodněnou úrokovou sazbu z tohoto
zůstatku vznikne klientovi nárok od 1. dne měsíce následujícího. Do těchto pohybů se
nezapočítávají připsané úroky, připsané jiné bonusy nebo jiné kompenzace ze strany banky,
poplatky a daňová plnění. Zvýhodněný úrok může za každý měsíční cyklus kampaně být
aplikován nejvýše na částku 100 000 Kč v rámci daného měsíce. Prostředky nad rámec vstupního
zůstatku, které nejsou předmětem zvýhodněného úročení, jsou úročeny standardní úrokovou
sazbou dle aktuálního Oznámení o úrokových sazbách pro konkrétní zůstatek. To znamená, že
z částky přesahující 100 000 Kč připsané na ING Konto v daném měsíčním cyklu není zvýhodněné
úročení počítáno a tato přesahující částka nebude do zvýhodněného úročení započítána ani
v následujících měsíčních cyklech. Aby klient získal nárok na zvýhodněné úročení v novém
měsíčním cyklu je nutné vložit na ING konto vklady právě v měsíci pro tento nový cyklus a
zároveň mít v tomto měsíci kladný rozdíl mezi vklady a výběry z ING Konta.

•

Minimální výše existujícího zvýhodněného vkladu, který je předmětem zvýhodněného úroku
musí přesáhnout částku 3000,- Kč.

Úročení zvýhodněného vkladu
•

Zvýhodněný vklad je úročen úrokovou sazbou ve výši 2,0 % p. a.

•

Zvýhodněný úrok začíná být počítán prvním dnem následujícím po měsíčním cyklu kampaně a
je počítán po dobu 6 měsíců, pokud klient neprovede v rámci Chytřejšího spoření výběr
finančních prostředků před uplynutím této lhůty pod výši zůstatku na ING kontu ke dni
31.12.2019. Finanční prostředky nejsou v rámci zvýhodněného úročení blokovány (viz dále
k výběru finančních prostředků z dotčeného ING Konta klienta).

•

Výše úroku se vypočítává denně, a to z aktuálního zůstatku zvýhodněného vkladu.

•

Úrok je připisován na ING Konto s platnou a účinnou smlouvou vždy do 10 pracovních dnů po
skončení kalendářního měsíce, za který je úrok počítán. Úrok je připisován souhrnně za všechny
zvýhodněné vklady ze všech měsíčních cyklů kampaně, avšak jeho připisování probíhá postupně.
Jako první část zvýhodněného úroku je klientovi připsána částka odpovídající základní úrokové
sazbě a následně jeho dopočet až do výše 2 % p.a. O připsání zvýhodněného úroku bude ING
Bank klienta informovat zprávou v Internetovém bankovnictví.

•

Zvýhodněný vklad v rámci akce Chytřejší spoření je pro nové klienty počítán až v měsíci po
uplynutí kampaně „Zvýhodněná nabídka spořícího účtu ING Konto“ a nárok na zvýhodněný úrok
vznikne klientovi za měsíc následující. Úrok podléhá srážkové dani.

•

Částka odpovídající Zvýhodněnému vkladu, je i nadále nedílnou součástí zůstatku na ING Kontě
a je klientovi kdykoliv k dispozici.

Výběr ze Zvýhodněného vkladu
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•

V případě, že klient vybírá finanční prostředky z ING Konta, v rámci kterého je mu poskytováno
zvýhodněné úročení zvýhodněného vkladu, jsou finanční prostředky nejprve odčerpány z částky
se zvýhodněným úročením a poté ze zbylého zůstatku daného ING Konta.

•

V případě, že klient vybírá finanční prostředky z ING Konta, na kterém má zvýhodněné úročení
ze zvýhodněných vkladů z více měsíčních cyklů, jsou finanční prostředky odčerpány vždy
nejdříve ze zvýhodněných vkladů, a to v pořadí od nejnovějšího již uzavřeného měsíčního
kampaňového cyklu. Přitom nezáleží na pořadí výběrů a vkladů v daném měsíci. Tzn., že
výběrem vkladů si klient poníží, resp. zruší již vytvořené „obálky“, které byly předmětem
zvýhodněného úročení.

•

Výběrem prostředků dochází ode dne výběru k trvalé ztrátě zvýhodněného úročení
zvýhodněných vkladů z předcházejících měsíčních cyklů v rozsahu výběru prostředků.
Následným vkladem může klient získat nárok na zvýhodněné úročení pouze v novém měsíčním
cyklu, za předpokladu trvání kampaně, a to opět pouze v rozsahu kladného rozdílu mezi vklady
a výběry v daném měsíci maximálně do výše 100 000,- Kč.

•

Pokud klient odčerpá ze zvýhodněného vkladu pouze část finančních prostředků, nárok na
zvýhodněný úrok tím neztrácí. Ode dne výběru se mu o výši výběru trvale snižuje výše tohoto
zvýhodněného vkladu. Zůstatek na ING konto však nesmí klesnout pod jeho výši ke dni
31.12.2019.

•

Pokud zůstatek klesne pod výši ke dni 31. 12., je při opětovném překonání zůstatku ke 31. 12.
možné se akce opět zúčastnit v novém měsíčním cyklu za předpokladu trvání kampaně.

Na zvýhodněnou úrokovou sazbu v rámci této akce neexistuje právní nárok. ING Bank si vyhrazuje
právo tuto kampaň kdykoliv ukončit nebo změnit její Pravidla. O této skutečnosti bude ING Bank klienty
informovat minimálně 5 dní před touto změnou či ukončením na webových stránkách
www.ing.cz/konto. O ukončení kampaně budou v této lhůtě účastníci kampaně informováni i
prostřednictvím zprávy zaslané do Internetového bankovnictví. V případě jakýchkoli nejasností si ING
Bank vyhrazuje právo konečného výkladu Pravidel. ING Bank si taktéž vyhrazuje právo nezařadit a/nebo
vyřadit z kampaně klienty, kteří neposkytli bance potřebnou součinnost při plnění povinností
plynoucích z právních předpisů.

Tato Pravidla budou k dispozici na www.ing.cz/konto od 1.1.2020 do 30.4.2020 Pro lepší pochopení
Pravidel odkazujeme i na odpovědi na často kladené otázky a konkrétní příklady počítání
zvýhodněného úročení, viz www.ing.cz/konto-stavajici.
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