ING KONTO
SAZEBNÍK
Úroková sazba1) do výše 300 000 Kč (včetně)

0,50 % p. a.

Úroková sazba nad 300 000 Kč

0,10 % p. a.

Cyklus připisování úroků2)

měsíčně

Standardní zasílání výpisů3)

ročně

Měna účtu

Kč

Výpovědní lhůta pro výběry

bez výpovědní lhůty

Minimální vybíraná částka

neomezena

Minimální vklad

neomezen

Transakce

bezhotovostní korunové v rámci České republiky

1)

Zůstatek účtu ING Konto je úročen Variabilní vyhlašovanou úrokovou sazbou, jejíž aktuální výše je uvedena v platném ING Konto sazebníku.
Úroky jsou na účtu ING Konto připisovány vždy ke konci kalendářního měsíce.
3)
Výpisy jsou vyhotoveny vždy ke konci roku, to znamená k 31. 12.
2)

Standardní služby
Zřízení účtu

zdarma

Vedení účtu

zdarma

Transakce na účtu

zdarma

Zrušení účtu

zdarma

Zasílání výpisů ročně

zdarma

Aktuální zůstatek a přehledy transakcí
v Internetovém bankovnictví

zdarma

Internetové bankovnictví

zdarma

Nadstandardní služby na vyžádání
Zasílání výpisů − čtvrtletně

20 Kč za výpis

Zasílání výpisů − měsíčně

20 Kč za výpis

ING Konto sazebník vstupuje v platnost dne 12. 12. 2016 a může být měněn či doplňován v souladu
s Podmínkami a ING Konto podmínkami.

ING Bank N.V., společnost založená podle právního řádu Nizozemska, se sídlem Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemí a registrovaná v obchodním rejstříku
Obchodní a Průmyslové komory v Amsterdamu pod číslem spisu 33031431 a zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze ING Bank N.V., se sídlem
na adrese Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČ: 49279866, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou A 7930

IK SAZ 12. 12. 2016 514197

ING Konto sazebník se člení do dvou kapitol, a to na kapitoly: 1) ING Konto a 2) ING Termínovaný vklad.
Úplná verze ING Konto sazebníku je uveřejněna na Internetové stránce Banky, v Internetovém bankovnictví a na Pobočce.

ING Konto Sazebník
č á s t I N G Te r m í n o v a n ý v k l a d
ING Bank aktuálně nenabízí žádné ING Termínované vklady.

Měna vkladu
Výpovědní lhůta pro předčasné zrušení
Minimální vklad
Maximální vklad
Připisování úroků
Standardní zasílání potvrzení
Max. počet současně zřízených ING Termínovaných vkladů
Transakce

Standardní služby
Zřízení vkladu
Vedení vkladu
Transakce
Zrušení vkladu
Aktuální zůstatek a přehledy transakcí v Internetovém bankovnictví
Internetové bankovnictví zdarma

Kč
bez výpovědní lhůty
10 000 Kč
100 000 Kč
v den splatnosti vkladu
při zřízení a ukončení
10 vkladů
bezhotovostní pouze v rámci
Navázaného ING Konta,
v celých korunách
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma

Podmínky předčasného zrušení vkladu
V případě zrušení ING Termínovaného vkladu před uplynutím doby, na níž byl sjednán, ztrácí klient nárok na úrokový výnos vkladu. Žádný jiný sankční poplatek není účtován a částka odpovídající původní
výši ING Termínovaného vkladu je převedena zpět na Navázané ING Konto.

Další informace
Finanční prostředky ING Termínovaného vkladu jsou úročeny Garantovanou vyhlašovanou úrokovou
sazbou, která je platná v den zřízení vkladu a jejíž výše je garantována po celou dobu trvání vkladu.
Potvrzení o zřízení a ukončení ING Termínovaného vkladu je zasíláno v elektronické formě do ING
Schránky.

ING Bank N.V., společnost založená podle právního řádu Nizozemska, se sídlem Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemí a registrovaná v obchodním rejstříku
Obchodní a Průmyslové komory v Amsterdamu pod číslem spisu 33031431 a zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze ING Bank N.V., se sídlem
na adrese Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČ: 49279866, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou A 7930
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ING Konto sazebník – část ING Termínovaný vklad vstupuje v platnost dne 12. 12. 2016 a může být
měněn či doplňován v souladu s Podmínkami a ING Konto podmínkami.

