Pravidla akce: 0% vstupní poplatek při investici do ING Podílových fondů




Nabídka nulového vstupního poplatku (tj, vstupního poplatku ve výši 0 %) je určena pro
všechny nové i stávající klienty ING Bank, kteří zainvestují od 15. 8. 2018 do 30. 9. 2018
do jakéhokoliv z ING Podílových fondů, jejichž seznam je možné najít v platném ING
Podílové fondy sazebníku.
Pro vznik nároku na 0% vstupní poplatek musí být datum odeslání pokynu k investici
mezi 15. 8. a 30. 9. 2018 (včetně) při investování z ING Konta nebo musí být peníze na
příslušný Bankovní účet fondu u ING Bank připsány mezi 15. 8. 2018 a 30. 9. 2018 při
investování z účtu v jiné bance.

Tuto akci je možné kombinovat se všemi probíhajícími akcemi ING Bank s výjimkou akce
„Doporuč ING Konto nebo ING Podílového fondy a získej odměnu“. V případě, že bude mít
nový klient nárok na získání obou benefitů, získá pouze benefit plynoucí z této akce a nikoliv
ten z akce „Doporuč ING Konto nebo ING Podílového fondy a získej odměnu“.
ING Bank si vyhrazuje právo tuto akci kdykoliv ukončit nebo jednostranně změnit její
podmínky. O této skutečnosti bude klienty informovat minimálně 3 pracovní dny před
termínem ukončení či změny akce na webových stránkách.
Tato pravidla jsou zveřejněna na www.ingbank.cz/investiceza0 a jsou platná od 15. 8. 2018
do 31. 10. 2018. Mějte prosím na paměti, že hodnota investice může kolísat v závislosti na
pohybu úrokových sazeb, měnových kurzů, hospodářské situaci, politických událostech a
dalších faktorech. Není zaručena návratnost investované částky. Výnosy, které investice
přinášela v minulosti, nejsou zárukou výnosů budoucích. Stále musíte počítat s jistou mírou
rizika.
Poplatky
spojené
s
investováním
si
můžete
zobrazit
na
http://www.ingbank.cz/kalkulacka-poplatku/.
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