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ING Bank sa na Slovensku sústredí na firemné bankovníctvo
ING Bank sa na Slovensku sústredí na oblasť firemného bankovníctva. To bude mať za
následok ukončenie poskytovania sporiaceho účtu ING Konto a distribúcie ING Fondov
pobočkou na Slovensku najneskôr do konca roka 2013. Oba produkty sú určené pre fyzické
osoby a sú jedinými produktmi, ktoré ING Bank v tomto segmente na Slovensku poskytuje.
Toto rozhodnutie nemá žiaden vplyv na aktivity ostatných spoločností skupiny ING na
Slovensku.
„Je to výsledok strategického prehodnotenia aktivít, ktoré postupne prebieha v celej ING. Vo firemnom
bankovníctve pôsobíme na Slovensku už od roku 1991 a pobočka je dôležitou súčasťou
medzinárodnej siete. Navyše, v záujme neustáleho zlepšovania poskytovaných služieb v oblasti
firemného bankovníctva budeme na Slovensku i naďalej rozvíjať centrum zdieľaných bankových
služieb, ktoré má pre ING Bank globálny význam. Už v súčasnosti poskytuje svoje služby pobočkám
ING Bank v štrnástich krajinách Európy,“ povedal Jaroslav Vittek, generálny riaditeľ ING Bank na
Slovensku.
„Do budúcnosti sa na Slovensku sústredíme na firemné bankovníctvo. Región strednej a východnej
Európy, vrátane Slovenska, je jedným zo strategických pilierov našej medzinárodnej siete,“ dodal
Alexander Pisaruk, CEO Commercial Banking pre región strednej a východnej Európy.
„ING Bank postupne ukončí zmluvné vzťahy s existujúcimi klientmi ING Konta a ING Fondov, voči
ktorým si splní všetky svoje záväzky. Klienti môžu naďalej vlastniť svoje ING Fondy a ich správu
previesť k inému distribútorovi, alebo ich môžu predať. V záujme zjednodušenia prevodu správy ING
Fondov pre klientov, uzavrela ING Bank dohodu so spoločnosťou Conseq Investment Management,
ktorú môžu využiť naši klienti, ktorí o to prejavia záujem,“ dodal Ľuboš Hrčka, manažér retailového
bankovníctva ING Bank.
Rozhodnutie ING Bank sa netýka pôsobenia ďalších spoločností ING na Slovensku. „Pre skupinu ING
zostáva Slovensko jedným z kľúčových trhov, na ktorom bude naďalej pôsobiť. Keďže v oblasti
životného poistenia a dôchodkov patrí ING medzi popredných hráčov na slovenskom trhu, uisťujeme
našich klientov, že skupina ING plánuje tieto oblasti aj naďalej rozvíjať. Klienti tak aj naďalej budú mať
na výber produkty, ktoré im umožňujú efektívne riadiť svoju finančnú budúcnosť. Medzi našimi
produktmi ponúkame vhodné alternatívy na splnenie ich finančných cieľov,“ povedal Dušan Quis,
generálny riaditeľ ING Životnej poisťovne.
Všetky informácie týkajúce sa ukončenia poskytovania produktu ING Konto a možností prevodu ING
Fondov do správy spoločnosti Conseq Investment Management sú k dispozícii na stránke
www.ingbank.sk a prostredníctvom Kontaktného centra na telefónnom čísle 0850 122 122.

O ING na Slovensku
ING na Slovensku pôsobí v oblasti bankovníctva, poisťovníctva a dôchodkového sporenia.
ING Bank N.V. pôsobí na Slovensku prostredníctvom svojej pobočky. ING Bank bola prvou
zahraničnou bankou, ktorá v roku 1991 vstúpila na slovenský trh. Jej pobočka je súčasťou
medzinárodnej siete v regióne strednej a východnej Európy, ktorá patrí ku kľúčovým pilierom
a prioritám obchodnej stratégie banky do budúcnosti. V oblasti firemného bankovníctva vykonáva
činnosť pod obchodným označením ING Commercial Banking.
ING Životná poisťovňa, a.s. pôsobí na Slovensku od roku 1996 a ponúka svojim klientom širokú škálu
produktov životného poistenia a finančného zabezpečenia. Kladie si za cieľ stať sa najkvalitnejšou
životnou poisťovňou na Slovensku, čo dokazuje aj uvádzanie nových jedinečných produktov na
slovenský trh, ktoré získali viacnásobné ocenenie v najprestížnejšej finančnej súťaži v SR Zlatá minca.
ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., pôsobí na Slovensku od roku 2004 a poskytuje
starobné dôchodkové sporenie, spočívajúce v správe dôchodkových úspor občanov ich investovaním
do troch dôchodkových fondov. Predstavuje stabilitu, istotu a zabezpečenie pre občanov Slovenskej
republiky v II. pilieri dôchodkového systému.
ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s., spoločnosť so 16 ročnou tradíciou, je lídrom tretieho piliera
predstavujúceho dobrovoľné – doplnkové dôchodkové sporenie. Rok 2012 bol pre ING TatrySympatia mimoriadne úspešný, a to aj napriek tomu, že finančné trhy stále prechádzajú zložitou
situáciou. Výnosy ING Tatry-Sympatia za rok 2012 dokonca patrili k najlepším na trhu doplnkového
dôchodkového sporenia. Spoločnosti sa každý rok darí bodovať v najprestížnejšej finančnej súťaži
v SR Zlatá minca.
Skupina ING vo svete
Skupina ING je globálnou finančnou inštitúciou holandského pôvodu, ktorá ponúka služby v oblasti
bankovníctva, investovania, životného poistenia a dôchodkového zabezpečenia širokému spektru
klientov. Skupina ING sa do budúcnosti sústredí na svoju pozíciu medzinárodnej finančnej inštitúcie
pôsobiacej v oblasti retailového a firemného bankovníctva a na prípravu optimálnych podmienok pre
nezávislú budúcnosť spoločností v oblasti investovania, životného poistenia a dôchodkového
zabezpečenia.
Spoločnosť Conseq
Conseq Investment Management, a. s., je český obchodník s cennými papiermi, ktorý sa okrem
správy aktív pre významné inštitúcie zameriava na distribúciu podielových listov otvorených
investičných fondov, vrátane podielových fondov ING. Spoločnosť Conseq je ako regulovaný subjekt
pod dohľadom Českej národnej banky. Od roku 1994 je pevnou súčasťou českého kapitálového trhu,
kde sa so súčasným počtom viac ako 100 tisíc klientov a objemom spravovaného majetku viac ako
1 miliarda euro radí medzi najväčších investičných manažérov. Na Slovensku pôsobí od roku 2009 na
základe oznámenia Národnej banke Slovenska.
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