PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO ING KONTO
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SLOVNÍČEK POJMŮ
1.1

Proč jsou některá slova uvedená s velkým počátečním písmenem?

Abychom Vám usnadnili čtení těchto Produktových podmínek pro ING Konto, použijeme v jejich textu
následující definice:
Produktové podmínky pro ING
Konto

tyto Produktové podmínky pro ING Konto

Podmínky

naše Všeobecné obchodní podmínky pro retailové bankovní
produkty

Produktová smlouva pro ING
Konto

Produktová smlouva o zřízení a vedení Produktu spořicí účet ING
Konto

Produktová smlouva pro ING
Podílové fondy

Produktová smlouva, na základě které Vám poskytujeme Produkt
kolektivního investování ING Podílové fondy

Sazebník pro ING Konto

seznam našich Poplatků a cen, aktuálních nabídek a dalších
informací k ING Kontu, které uveřejňujeme na Internetové stránce

Variabilní úroková sazba

úroková sazba, kterou se úročí Vaše peníze na ING Kontu; aktuální
výše Variabilní úrokové sazby je uvedena v Přehledu úrokových
sazeb

Další pojmy jsou definovány také v Produktové smlouvě pro ING Konto a Podmínkách.
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ÚVODEM
2.1

K čemu jsou tyto Produktové podmínky pro ING Konto?

Tyto Produktové podmínky pro ING Konto upravují právní vztahy při vedení spořicího účtu ING Konto mezi
námi a Vámi – našimi klienty. Tyto Produktové podmínky pro ING Konto tvoří spolu s Podmínkami a
Sazebníkem pro ING Konto nedílnou součást Produktové smlouvy pro ING Konto a doplňují některá její
ustanovení.
2.2

Kde najdete další podmínky ING Konta?

Další podmínky ING Konta jsou upraveny zejména v Přehledu úrokových sazeb a Sděleních. Veškeré
Dokumenty jste od nás dostali při sjednávání a uzavírání Produktové smlouvy pro ING Konto a jsou také
dostupné na Internetové stránce.
2.3

Jaký je vztah Dokumentů a Smluv?

Produktová smlouva pro ING Konto má vždy přednost před Rámcovou smlouvou a Dokumenty a Rámcová
smlouva má vždy přednost před Dokumenty, přičemž pro jednotlivé Dokumenty se použije následující
pořadí přednosti (od nejvyšší priority po nejnižší): (a) Sazebník pro ING Konto, Přehled úrokových sazeb a
Sdělení, (b) Produktové podmínky pro ING Konto, a nakonec (c) naše Podmínky.
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ING KONTO
3.1

Co je ING Konto?

ING Konto je spořicí účet určený ke spoření. Vzhledem k tomu, že jsme ukončili poskytování služeb
retailového bankovnictví, lze z ING Konta provést pouze jednorázovou odchozí úhradu za účelem
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vypořádání zůstatku ING Konta na Vámi určený účet vedený u některé banky působící v České republice
v souladu s českými právními předpisy, a to na základě Vámi řádně podané Instrukce. Jiné platební
transakce již nelze na ING Kontu provádět.
3.2

Jak úročíme peníze na ING Kontu?

Peníze na ING Kontu úročíme Variabilní úrokovou sazbou uvedenou v Přehledu úrokových sazeb.
Výše denního úroku se rovná součinu aktuálního Účetního zůstatku na Účtu a denní úrokové míry. Denní
úroková míra je vypočítána jako jedna setina roční úrokové sazby dělené počtem dní v příslušném
kalendářním roce. První den připsání peněz se částka převodu úročí, ale v den jejich převodu se částka
převodu neúročí. Úrok je připisován ve prospěch ING Konta vždy k poslednímu dni každého kalendářního
měsíce.
3.3

Kolik u nás můžete mít ING Kont?

ING Konto můžete u nás mít jen jedno, a to v českých korunách. Nové ING Konto si však už u nás zřídit
nemůžete.
3.4

Můžete ING Konto využívat k podnikání?

ING Konto nesmíte využívat k podnikatelským účelům. My však nemusíme zkoumat, zda ING Konto k
podnikatelským účelům využíváte. Odpovídáte nám plně za veškeré škody, které nám vzniknou v
souvislosti s využíváním ING Konta k podnikatelským účelům.
3.5

Poskytujeme k ING Kontu platební karty?

K ING Kontu neposkytujeme debetní karty ani jiné druhy platebních karet.
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POPLATKY ZA ING KONTO
V souvislosti s ING Kontem můžeme účtovat Poplatky podle platného Sazebníku pro ING Konto.
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UKONČENÍ SMLUV A NĚCO ZÁVĚREM

5.1

Jak lze ukončit Produktovou smlouvu pro ING Konto?
Veškeré Smlouvy, včetně Vaší Produktové smlouvy pro ING Konto lze ukončit způsobem a za podmínek
uvedených v Podmínkách.
Pokud máte s námi uzavřenou také Produktovou smlouvu pro ING Podílové fondy, musí být v případě
ukončení Vaší Produktové smlouvy pro ING Konto současně ukončen i náš smluvní vztah založený
Produktovou smlouvou pro ING Podílové fondy. Proto jsme se dohodli, že pokud bude ukončena
(jakýmkoliv právním jednáním) Vaše Produktová smlouva pro ING Konto, bude tímtéž právním jednáním
rovněž ukončena také Vaše Produktová smlouva pro ING Podílové fondy.

5.2

Co se stane po ukončení Produktové smlouvy pro ING Konto?
Bez zbytečného odkladu po dni ukončení Produktové smlouvy pro ING Konto (a vypořádání našich
vzájemných práv a povinností) zrušíme Vaše ING Konto a případný zůstatek peněz na něm budeme
evidovat u nás.
Vaše práva k zůstatku peněz, který budeme u nás evidovat ve vztahu k Vašemu zrušeném ING Kontu, se
promlčí uplynutím promlčecí doby, která začíná běžet dnem ukončení Produktové smlouvy pro ING Konto.
Kdykoliv do konce promlčecí doby nám můžete podat pokyn k převodu zůstatku těchto peněz na Vámi
určený účet prostřednictvím listinného oznámení, na němž musí být Váš podpis Úředně ověřen. Během
promlčecí doby nebude zůstatek těchto peněz nijak úročen.
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Pokud jste s námi měli uzavřenou také Produktovou smlouvu pro ING Podílové fondy, prodáme první
Pracovní den následující po dni ukončení této Produktové smlouvy pro ING Podílové fondy všechny cenné
papíry evidované na Vašem majetkovém účtu za obdobných podmínek jako při podání standardního
pokynu k prodeji cenných papírů a případné peníze získané z prodeje cenných papírů či zůstatek peněz z
Vašeho majetkového účtu budeme evidovat u nás. Vaše práva k penězům získaným prodejem cenných
papírů a zůstatkům se promlčí uplynutím promlčecí lhůty, která začíná běžet dnem ukončení příslušné
Produktové smlouvy pro ING Podílové fondy. Kdykoliv do konce promlčecí doby nám můžete podat pokyn
k převodu těchto peněz na Vámi určený účet prostřednictvím listinného oznámení, na němž musí být Váš
podpis Úředně ověřen. Během promlčecí doby nebude zůstatek těchto peněz nijak úročen.
Další podrobnosti pro vypořádání našich zrušených Produktů jsou uvedeny na naší Internetové stránce.
5.3

A co v případě dědictví?
Každý dědic je povinen nám prokázat nabytí práv a povinností z Produktu předložením originálu či Úředně
ověřené kopie příslušného rozhodnutí o dědictví či jiného obdobného potvrzení o dědictví. Pro účely
vypořádání pozůstalosti můžeme požadovat řádnou Identifikaci či Ověření každého z dědiců. Pokud bude
řízení o pozůstalosti pravomocně zastaveno pro nepatrnost majetku, postupujeme obdobně ve vztahu k
vypraviteli pohřbu zemřelého klienta. Další podrobnosti pro vypořádání dědictví v souvislosti s našimi
Produkty jsou uvedeny na naší Internetové stránce.

6

OD KDY TYTO PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO ING KONTO PLATÍ?
Tyto Produktové podmínky pro ING Konto jsou účinné od 15. 9. 2021, přičemž v tento den tyto Produktové
podmínky pro ING Konto zcela nahradí naše dosavadní Produktové podmínky pro ING Konto účinné od
15. 2. 2021.
Pokud jste s námi uzavřel/a přede dnem účinnosti Produktových podmínek pro ING Konto účinných ode
dne 3. 12. 2018 Smlouvu o spořicím účtu ING Konto, je tato považována za Produktovou smlouvu pro ING
Konto. V tomto případě s námi nemusíte dodatečně sjednávat Rámcovou smlouvu, pokud se
nedohodneme jinak.
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