Pravidla akce: Zvýhodněná nabídka spořicího účtu ING Konto
Zvýhodněnou úrokovou sazbu 2 % p. a. na první čtyři měsíce na zůstatek do výše 300 000 korun českých získá nový
klient ING Bank, který splní všechny následující podmínky:
1. Osoba, která v minulosti nebyla klientem ING Bank.
2. Uzavře s ING Bank Smlouvu o spořicím účtu ING Konto v období od 1. 10. 2019 do 31. 10. 2019, a to:
a. prostřednictvím reprezentanta pobočky nebo kiosku ING Bank jejichž seznam naleznete
na www.ingbank.cz/pobocky nebo
b. telefonicky na bezplatné lince Kontaktního centra 800 159 159 nebo
c. elektronicky na internetových stránkách www.ingbank.cz vyplněním a odesláním formuláře internetové
aplikace.
3. Splní veškeré podmínky nutné pro nabytí účinnosti smlouvy, které vyplývají zejména z Všeobecných
obchodních podmínek pro retailové bankovní produkty a Produktových podmínek pro ING Konto, a to nejpozději do 30
dnů od doručení návrhu Smlouvy o spořicím účtu ING Konto ING Bank,
Zvýhodněná úroková sazba 2 % p. a. na první čtyři měsíce na zůstatek do výše 300 000 korun.












Zvýhodněné úročení peněžních prostředků na ING Kontě, které bylo otevřeno na základě smlouvy uzavřené v rámci
této akce, bude probíhat ode dne, kdy klient splní všechny podmínky nutné pro nabytí účinnosti Smlouvy o
spořicím účtu ING Konto, které vyplývají z Obchodních podmínek pro spořicí účet ING Konto.
Zvýhodněné úročení bude trvat po dobu 120 dní.
Zvýhodněnou úrokovou sazbou 2 % p. a. se rozumí roční úroková sazba před zdaněním.
Zvýhodněná úroková sazba se vztahuje pouze do výše zůstatku 300 000 korun. Zůstatek nad tuto hranici je úročen
Variabilní vyhlašovanou úrokovou sazbou v souladu s platným ING Konto sazebníkem.
Po uplynutí doby, po kterou byla Klientovi poskytnuta zvýhodněná úroková sazba je zůstatek na účtu
úročen Variabilní vyhlašovanou úrokovou sazbou podle aktuálně platného ING Konto sazebníku. Úrok ze
zvýhodněné úrokové sazby bude připsán ve prospěch spořicího účtu ING Konto vždy ke konci kalendářního
měsíce.
Uzavření Smlouvy o spořicím účtu ING Konto podléhá standardním postupům uvedeným ve Všeobecných
obchodních podmínkách pro retailové bankovní produkty, Obchodních podmínkách pro spořicí účet ING Konto a
dále těmto pravidlům akce.
Zvýhodněnou úrokovou sazbu získanou na základě této akce nelze kombinovat s jinými zvýhodněnými úrokovými
sazbami vztahujícími se na produkt ING Konto.
Zvýhodněnou sazbu lze kombinovat s odměnou pro stávajícího klienta vyplácenou v rámci akce „Doporuč ING Bank
a
získej
odměnu“,
pravidla
této
akce
jsou
uvedena
na www.ingbank.cz/doporuceni.

ING Bank si vyhrazuje právo tuto akci kdykoliv ukončit nebo změnit její podmínky. O této skutečnosti bude ING Bank
klienty informovat minimálně 5 dní předem na tomto odkazu. Tato pravidla jsou zveřejněna na www.ingbank.cz a jsou
platná od 1. 10. 2019.
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