Pravidla marketingové kampaně: Spořte rychleji s ING v roce 2020 dále jen „Pravidla“
Zvýhodněnou úrokovou sazbu 1,2 % p. a. na zůstatek v rozmezí 300 001 – 1 000 000 Kč získá stávající
klient ING Bank, který splní všechny následující podmínky:
1. Klient se po důkladném přečtení Pravidel zaregistroval do této kampaně prostřednictvím
zakliknutí banneru v Internetovém bankovnictví. Tímto zároveň souhlasil s Pravidly a zavázal
se jimi řídit.
2. Relevantní zůstatek se zvýhodněnou úrokovou sazbou začne klientovi úročit nejpozději do 5-ti
pracovních dní od zaregistrování provedeným v souladu s bodem 1. těchto Pravidel.
3. Zvýhodnění je platné i pro nové prostředky, o které klient zvýší celkový zůstatek ING Konta,
vždy však jen do maximální výše celkového zůstatku na účtu 1 000 000 Kč.
4. Pro část zůstatku do výše 300 001 Kč a pro část zůstatku nad 1 000 000 Kč je stále platná
úroková sazba dle aktuálně platného Přehledu úrokových sazeb. Zvýhodněnou úrokovou
sazbou se úročí pouze částka 300 001 – 1 000 000 Kč. Pro vyloučení pochybností, Zvýhodněná
úroková sazba nabízená v rámci této akce nepředstavuje sazbu, o kterou se navýší úrokové
sazby stanovené v Přehledu úrokových sazeb. O zvýhodněnou úrokovou sazbu dle této akce
se nenavýší ani sazba 2 % p. a. pro nové vklady v souladu s kampaní Chytřejší spoření.
5. Úrok v rámci této marketingové kampaně bude připsán ve prospěch spořicího účtu vždy ke
konci kalendářního měsíce, v němž bylo nastaveno úročení zvýhodněnou úrokovou sazbou,
snížený o příslušnou daň.
6. Zvýhodněnou sazbu lze kombinovat s odměnou pro stávajícího klienta vyplácenou v rámci
akce „Doporuč ING Konto nebo ING Podílové fondy a získej odměnu“, pravidla této akce jsou
uvedena na www.ing.cz/konto/doporuceni.
7. Na zvýhodněnou úrokovou sazbu v rámci této akce neexistuje právní nárok. Tuto nabídku nelze
uplatnit u klientů, kteří využívají nabídku zvýhodněného úročení spořícího účtu v akci
Zvýhodněná nabídka spořicího účtu ING Konto, určené pro nové klienty. ING Bank si vyhrazuje
právo nezařadit a/nebo vyřadit z kampaně klienty, kteří neposkytli bance potřebnou
součinnost při plnění povinností plynoucích z právních předpisů.
8. 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 případné změně zvýhodněné
úrokové sazby a o ukončení kampaně budou účastníci kampaně v této lhůtě informováni i
prostřednictvím zprávy zaslané do Internetového bankovnictví. V případě jakýchkoli nejasností
si ING Bank vyhrazuje právo konečného výkladu Pravidel.
9. Tato pravidla jsou zveřejněna na www.ing.cz/konto a jsou platná od 9. 3. 2020 do 30.4.2020.
Všechny podmínky této kampaně tvoří nedílný celek. Není proto možné vykládat je každou zvlášť,
nýbrž pouze ve vzájemné souvislosti.

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

1/2

Otázky a odpovědi k fungování marketingové kampaně „Spořte rychleji“
Mám na akci automaticky nárok, pokud splňuji podmínku zůstatku?
Pro využití kampaně je nutné se zaregistrovat v Internetovém bankovnictví kliknutím na banner na
úvodní produktové stránce. V případě, že nevidíte tento banner, zkuste vymazat cache vašeho
webového prohlížeče. Pokud ani tak přihlašovací banner nevidíte, ozvěte se nám do ING na 800 159
159.

Jak dlouho potrvá tato kampaň? Nesnížíte úrokovou sazbu v této kampani měsíc po nastavení
zvýhodnění?
Tato kampaň je aktuálně na dobu neurčitou. Pokud někdy v budoucnu dojde ke snížení zvýhodněné
úrokové sazby, budeme vás informovat v předstihu.

Co se stane, pokud jsem se v Internetovém bankovnictví přihlásil do kampaně kliknutím na banner,
ale zůstatek mi aktuálně klesl pod částku 300 001,- Kč?
Zvýhodnění je nastaveno pouze na výši zůstatku v rozmezí 300 001,- Kč až 1 000 000. Z akce však
nejste vyřazen a pro vyšší úrok stačí opět poslat peníze na ING Konto a dosáhnout zůstatku v daném
pásmu.

Jak si mám představit souběh s kampaní Chytřejší spoření (2 % p. a. na nové vklady na 6 měsíců)?
V kampani Chytřejší spoření je zvýhodněný úrok připisován postupně. Jako první část zvýhodněného
úroku je klientovi připsána částka odpovídající základní úrokové sazbě a následně jeho dopočet až do
výše 2 % p. a.
Pokud budete mít nastavenou sazbu 1,2 % p. a., tak do 10 pracovního dne v měsíci následujícím po
zvýhodněném období bude na váš účet zaslán dopočet zvýhodněného úroku ve výši 0,8 % p. a. na
nově vložené peníze, které se staly součástí obálky.
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