
Návod, jak převést peníze ze spořicího účtu nebo investice od ING k Raiffeisenbank 

 

Jestliže se vám nechce pročítat tento návod, kontaktujte o pomoc a radu vašeho konzultanta Broker 

Consulting. Rád vám poradí a pomůže. S konzultantem Broker Consulting též můžete probrat i další 

varianty převodu peněz z investičních produktů ING. 

Jestliže si vše chcete řešit sami, pokračujte dále. 

1. UDĚLTE SOUHLAS V ING 

První krok pro přípravu převodu spoření a investic je souhlas s předáním vašich údajů. Jakým způsobem 

můžete souhlas v ING udělit? 

• Udělte souhlas v Mobilním nebo Internetovém bankovnictví ING 

Souhlas s předáním údajů potvrďte přímo v bankovnictví. Jakmile ING poskytne RB vaše údaje, začne 

pro vás RB připravovat účet se zvýhodněnou úrokovou sazbou. Vzhledem k tomu, že transakce podléhá 

schválení ÚOHS, to může trvat i několik týdnů.  

• Dostali jste v úvodní komunikaci od ING jiné pokyny? 

ING vás bude kvůli souhlasu s předáním údajů kontaktovat telefonicky, což může trvat i několik 

týdnů. Vyčkejte na zavolání. 

2. ZALOŽTE SI ZVÝHODNĚNÝ ÚČET 

Připravený zvýhodněný CHYTRÝ účet, který je zdarma, si založíte jedním ze dvou způsobů – podle toho, 

jakou formou udělíte souhlas s předáním informací. 

• Souhlas v ING udělený v Mobilním nebo Internetovém bankovnictví 

Na váš e-mail vám RB odešle unikátní zabezpečený odkaz pro jednoduché založení účtu online. Účet 

založíte během pár minut. Jak bude vypadat odkaz na otevření účtu u RB, vám bude zasláno společně 

s dalšími informacemi e-mailem. 

• Souhlas v ING udělený telefonicky 

V rámci hovoru se domluvíte buď na návštěvě pobočky RB, během které si účet rovnou založíte, nebo 

se domluvíte na založení účtu na dálku prostřednictvím kurýra. 

Součástí založení nového účtu je i dokument pro převod zůstatku a nastavených trvalých příkazů z účtu 

v ING a jeho následné ukončení (tzv. mobilitu). 

3. PŘEVEĎTE SPOŘENÍ NEBO INVESTICE 

• Převod peněz z ING spořicího účtu 

Peníze si do Raiffeisenbank můžete převést okamžitě po založení nového účtu. Zvýhodněné úročení na 

jeden rok bude na účtu nastaveno ihned po jeho otevření. 

• Převod investic z ING 

K bezplatnému převodu investic z ING bude docházet postupně v návaznosti na způsob založení 

nového účtu. Pokud budete účet otevírat v pobočce, bude součástí schůzky i zajištění převodu investic. 

Pokud účet v Raiffeisenbank budete zakládat online, i založení investiční smlouvy a převod investic z 

ING proběhnou online. Detailní informace o převodu investic od RB obdržíte e-mailem. 


