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Definicje i zasady pobierania opłat i prowizji
1.

Jednostki organizacyjne ING Banku Śląskiego S.A. pobierają opłaty i prowizje za realizowane usługi, zgodnie z zasadami i
w wysokościach określonych w niniejszej Tabeli Opłat i Prowizji.

2.

Użyte w Tabeli Opłat i Prowizji określenie Bank należy rozumieć, jako ING Bank Śląski S.A.

3.

Na życzenie Klienta Bank może wykonać inne usługi niewymienione w Tabeli Opłat
i Prowizji. Opłatę za realizację usługi ustala Dyrektor Obszaru Detalicznego.

4.

Opłaty i prowizje są pobierane niezależnie od innych opłat przewidzianych przepisami prawa np.: kosztów protestu, opłat
skarbowych.

5.

Opłaty i prowizje są pobierane w złotych polskich. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu do 1 grosza,
na zasadach ogólnie obowiązujących.

6.

Klient stały – Klient terminowo regulujący wszelkie dotychczasowe zobowiązania wobec Banku, którego rachunki nie są
obciążone tytułami wykonawczymi i egzekucyjnymi oraz posiadający w Banku:
1)
2)

KONTO Premium lub,
od minimum 3 miesięcy (6 miesięcy dla produktów hipotecznych) inny rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy
lub rachunek oszczędnościowy pod warunkiem, że na rachunek regularnie od 3 miesięcy (6 miesięcy dla produktów
hipotecznych) wpływają środki z tytułu uzyskiwanego dochodu.

7.

Bank nie pobiera opłat miesięcznych za prowadzenie rachunków bankowych oraz użytkowanie kart debetowych w
przypadku braku obrotów na rachunku, przez co najmniej 6 miesięcy i utrzymywanie się salda debetowego.

8.

W celu wyliczenia równowartości w złotych polskich kwoty opłaty / prowizji wyrażonej w walucie obcej stosuje się
następujące zasady:
1)

2)

3)
4)
5)
6)
9.

w przypadku pobierania prowizji z rachunku prowadzonego w złotych polskich – stosuje się kurs średni NBP,
obowiązujący w dacie realizacji operacji, publikowany w pierwszej Tabeli kursowej ING Banku Śląskiego danego
dnia,
w przypadku pobierania prowizji z rachunku prowadzonego w walucie obcej – stosuje się kurs średni NBP,
obowiązujący w dacie realizacji operacji, publikowany w pierwszej Tabeli kursowej ING Banku Śląskiego danego
dnia, z zastrzeżeniem lit. c),
w przypadku pobierania prowizji z rachunku oszczędnościowego prowadzonego w walucie obcej – stosuje się kurs
średni NBP, obowiązujący w dacie pobierania opłaty, publikowany w ostatniej Tabeli kursowej Banku danego dnia,
w przypadku wpłaty prowizji w walucie obcej – stosuje się kurs kupna dla pieniędzy z Tabeli kursowej ING Banku
Śląskiego, obowiązującej w dniu dokonywania wpłaty,
w przypadku wpłaty prowizji w złotych polskich – stosuje się kurs średni NBP, obowiązujący w dacie realizacji
operacji, publikowany w pierwszej Tabeli kursowej ING Banku Śląskiego danego dnia,
w przypadku dyspozycji / zleceń zawierających braki lub błędy, konsekwencje opóźnień i zmiany kursu walut
obciążają Klienta.

Oprócz czynności bankowych wyszczególnionych w Tabeli Opłat i Prowizji, za które Bank nie pobiera opłat i prowizji,
dodatkowo, nie pobiera się opłat i prowizji z tytułu wpłat gotówkowych dokonywanych w celu spłaty zobowiązań wobec
Banku (w tym spłaty kredytów, pożyczek).

10. Opłaty i prowizje są naliczane i pobierane:
1)

w ustalonym przez Bank cyklu, tj:
a)
b)

2)
3)
4)

za czynności bankowe dokonane w okresie od 1 do 28 dnia każdego miesiąca, obciążenie rachunku nastąpi w
dacie realizacji 28 dnia danego miesiąca,
za czynności bankowe dokonane po 28 dniu miesiąca, do ostatniego dnia tego miesiąca, obciążenie rachunku
nastąpi w dacie realizacji 28 dnia kolejnego miesiąca lub

zgodnie z zawartą umową, lub
po wykonaniu usługi, lub
w dniu złożenia dyspozycji.

11. W przypadku zmiany oferty, opłaty lub prowizje należne Bankowi za usługi świadczone przez Bank na podstawie Umowy
rachunku będą pobierane z rachunku, z tym zastrzeżeniem, że do końca bieżącego cyklu rozliczeniowego opłaty lub
prowizje będą pobierane według stawek obowiązujących dla rachunku sprzed zmiany oferty, natomiast począwszy od
pierwszego dnia kolejnego cyklu rozliczeniowego - według stawek obowiązujących dla rachunku po zmianie oferty, z
wyjątkiem transakcji dokonanych kartami debetowymi, w przypadku, których opłaty lub prowizje będą pobierane według
stawek obowiązujących w momencie rozliczenia transakcji dla rachunku po zmianie oferty.
12. W przypadku zamykania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, miesięczna opłata za prowadzenie rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz miesięczna opłata za kartę płatniczą do rachunku (kartę debetową) podlega
proporcjonalnemu rozliczeniu za dany cykl rozliczeniowy. W przypadku zamykania wyłącznie karty płatniczej do rachunku

2 / 64

(karty debetowej), miesięczna opłata za kartę płatniczą do rachunku (karta debetowa) podlega proporcjonalnemu
rozliczeniu za dany cykl rozliczeniowy. W przypadku rozwiązania umowy o korzystanie z serwisu HaloŚląski, miesięczna
opłata za korzystanie z serwisu SMS (oferta w ramach Serwisu HaloŚląski) podlega proporcjonalnemu rozliczeniu za dany
cykl rozliczeniowy.
13. Przez przelew europejski należy rozumieć przelew walutowy wyrażony w walucie EUR i kierowany do któregokolwiek
państwa członkowskiego lub Szwajcarii, złożony poprzez system bankowości internetowej, spełniający następujące
warunki:
1)
2)
3)
4)
5)

numer rachunku bankowego odbiorcy podany w formacie IBAN,
prawidłowo podany kod BIC banku odbiorcy,
brak wskazanego banku pośredniczącego,
oznaczona opcja kosztowa SHA,
wskazany w zleceniu płatniczym standardowy tryb wykonania.

14. Przez przelew walutowy wykonany w sposób nieautomatyczny należy rozumieć przelew w którym:
1)
2)
3)

numer rachunku bankowego odbiorcy nie jest podany w formacie IBAN lub,
podano nieprawidłowy kod BIC banku odbiorcy lub,
wskazano bank pośredniczący.

15. Użyte w Tabeli Opłat i Prowizji określenie „wpłata własna” należy rozumieć jako wpłatę gotówkową wykonywaną na
rachunek w Banku przez posiadacza / współposiadacza, pełnomocnika rachunku lub posiadacza karty.
16. Przez użyte w Tabeli Opłat i Prowizji określenie „rachunek oszczędnościowy” należy rozumieć rachunki oszczędnościowe
w rozumieniu postanowień „Regulaminu świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków
oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych” oraz rachunek Indywidualnego
Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) w rozumieniu „Regulaminu Indywidualnego Konta Zabezpieczenia
Emerytalnego”.
17. Dedykowane Oferty kierowane przez Bank do wybranych Klientów detalicznych, spełniających wskazane kryteria
finansowe:
1)

Oferta Premium:
a)

dla osób fizycznych ze średnim miesięcznym poziomem aktywów zgromadzonych przez Klienta w ING Banku
Śląskim, w wysokości minimum 150 tys. PLN lub ich równowartości w walucie wymienialnej lub
b) dla osób fizycznych z regularnymi każdomiesięcznymi, jednorazowymi wpływami na rachunek powyżej 10
tys. PLN.
Oferta Premium nie stanowi oferty w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.
Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o Kliencie Premium rozumie się przez to klienta korzystającego z oferty
Premium.
2)

Oferta Private Banking:
a)
b)

dla osób fizycznych ze średnim miesięcznym poziomem aktywów zgromadzonych przez Klienta w ING Banku
Śląskim, w wysokości co najmniej 1 mln PLN lub ich równowartości w walucie wymienialnej lub
dla osób fizycznych ze średnim miesięcznym poziomem inwestycji Klienta w ING Banku Śląskim, w wysokości
co najmniej 200 tys. PLN lub ich równowartości w walucie wymienialnej.

Oferta Private Banking nie stanowi oferty w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.
Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o Kliencie Private Banking rozumie się przez to klienta korzystającego z
oferty Private Banking.
3)

Oferta Wealth Management:
a)
b)

dla osób fizycznych ze średnim miesięcznym poziomem aktywów zgromadzonych przez Klienta w ING Banku
Śląskim, w wysokości co najmniej 4 mln PLN lub ich równowartości w walucie wymienialnej lub
dla osób fizycznych ze średnim miesięcznym poziomem inwestycji Klienta w ING Banku Śląskim, w wysokości
co najmniej 1 mln PLN lub ich równowartości w walucie wymienialnej.

Oferta Wealth Management nie stanowi oferty w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. Ilekroć
w niniejszym dokumencie mowa o Kliencie Wealth Management rozumie się przez to klienta korzystającego z oferty
Wealth Management.
18. a) Aktywa, o których mowa w pkt. 17 definiowane są jako suma sald środków zgromadzonych na rachunkach
oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, terminowych lokatach oszczędnościowych prowadzonych w
Banku w PLN lub w walutach obcych (równowartość w PLN wg kursu średniego NBP) oraz suma wartości inwestycji -
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opisanych w pkt. 18.b) posiadanych w Banku lub nabytych za jego pośrednictwem. W przypadku rachunków wspólnych
brane są pod uwagę łączne aktywa zgromadzone w Banku przez wszystkich współposiadaczy tych rachunków.
b) Inwestycje, o których mowa w pkt. 17.2.b) i 17.3.b) definiowane są jako suma wartości wynikających z inwestycji w
fundusze inwestycyjne lub produkty oparte o fundusze inwestycyjne, produkty strukturyzowane, produkty
ubezpieczeniowe o charakterze inwestycyjnym posiadanych w Banku lub nabytych za jego pośrednictwem oraz
inwestycji dokonanych za pośrednictwem Biura Maklerskiego, o ile Klient upoważnił Bank do otrzymywania z Biura
Maklerskiego informacji o tych inwestycjach. W przypadku rachunków wspólnych brane są pod uwagę łączne inwestycje
w Banku wszystkich współposiadaczy tych rachunków.
19. Wpływy, o których mowa w pkt 17.1) b) definiowane są jako wpłata gotówkowa lub przelew z wyjątkiem przelewów z
tytułu odkupienia/umorzenia produktów o charakterze inwestycyjnym lub ubezpieczeniowym oraz z wyjątkiem
przelewów pomiędzy rachunkami własnymi posiadanymi w Banku.
20. Weryfikacja spełnienia kryterium finansowego wymaganego dla danej Oferty - o której mowa w pkt.17 – będzie
przeprowadzana przez Bank raz w roku, do ostatniego dnia miesiąca kończącego pierwszy kwartał. W przypadku braku
spełnienia przez Klienta kryterium finansowego wymaganego dla danej Oferty, Bank może automatycznie dokonać
zmiany tej Oferty na inną, zgodnie z kryteriami wymaganymi dla odpowiedniej Oferty. Bank przekaże Klientowi
informację o zmianie, w sposób z nim uzgodniony w Regulaminie świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach
prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych, nie
później niż na 30 dni przed proponowaną datą tej zmiany.
21. Wszystkie odnośniki / przypisy prezentowane dla danej stawki w niniejszej Tabeli Opłat i Prowizji stanowią jej integralną
część.
22. Użyte w Tabeli Opłat i Prowizji określenia „system bankowości internetowej” oraz „aplikacja mobilna” oznaczają systemy
bankowości internetowej i mobilnej oferowane przez Bank osobom fizycznym.
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Rozdział I Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych polskich (PLN) / walutach obcych
a)

Otwarcie, prowadzenie, wyciągi, duplikaty, zaświadczenia, opinie
Wysokość opłaty / prowizji
Produkty wycofane z
oferty banku

Oferta bieżąca
Lp.

Tytuł opłaty / prowizji
Konto z Lwem
Direct

Konto z Lwem
Komfort

Konto z Lwem
Premium1

Rachunki
OszczędnościowoRozliczeniowe w
walutach obcych

Konto z Lwem Konto z Lwem
Student
Klasyczne

1.

Otwarcie rachunku

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

nie dotyczy

nie dotyczy

2.

Prowadzenie rachunku – opłata
miesięczna

0 PLN

12 PLN/
promocja 2

0 PLN3 / 30 PLN

0 PLN

2 PLN

0 PLN4/
13 PLN

3.

Wyciąg – opłata za każdy wyciąg:

nie dotyczy
9 PLN

0 PLN
9 PLN

0 PLN
3,50 PLN

0 PLN
9 PLN

0 PLN
9 PLN

0 PLN
9 PLN

9 PLN 6
9 PLN
9 PLN
9 PLN

9 PLN 6
9 PLN
9 PLN
9 PLN

5 PLN 6
3,50 PLN
3 PLN
5 PLN

9 PLN 6
9 PLN
9 PLN
9 PLN

9 PLN 6
9 PLN
9 PLN
9 PLN

9 PLN 6
9 PLN
9 PLN
9 PLN

c) udostępniany w systemie
bankowości internetowej:
 miesięczny
 po każdej zmianie salda 5

0 PLN
0 PLN

0 PLN
0 PLN

0 PLN
0 PLN

0 PLN
0 PLN

0 PLN
0 PLN

0 PLN
0 PLN

Wydanie w Oddziale potwierdzenia
(duplikatu) wykonanej transakcji
Klienta – opłata za szt.

9 PLN

9 PLN

5 PLN

9 PLN

9 PLN

9 PLN

a) wysyłany na adres
korespondencyjny:
 miesięczny
 po każdej zmianie salda
b) odbierany w Oddziale:
 miesięczny
 po każdej zmianie salda
 bieżący
 historyczny

4.

5.

5

5

Wydanie na życzenie Klienta na dzień
sporządzenia zaświadczenia o
posiadaniu:
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Wysokość opłaty / prowizji
Produkty wycofane z
oferty banku

Oferta bieżąca
Lp.

Tytuł opłaty / prowizji

6.

Konto z Lwem
Direct

Konto z Lwem
Komfort

Konto z Lwem
Premium1

Rachunki
OszczędnościowoRozliczeniowe w
walutach obcych

a) rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego i saldzie

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

b) rachunku oszczędnościoworozliczeniowego

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

a) za okres ostatnich 12 miesięcy

20 PLN za 1
rachunek

20 PLN za 1
rachunek

20 PLN za 1
rachunek

20 PLN za 1 rachunek

20 PLN za 1
rachunek

20 PLN za 1
rachunek

b) za okres wcześniejszy niż 12 miesięcy
(za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy)

30 PLN za 1
rachunek

30 PLN za 1
rachunek

30 PLN za 1
rachunek

30 PLN za 1 rachunek

30 PLN za 1
rachunek

30 PLN za 1
rachunek

Sporządzenie odpisu umów zawartych
z Bankiem oraz innych dokumentów

10 PLN za stronę A4
max. 100 PLN

10 PLN za stronę
A4 max. 100 PLN

10 PLN za stronę
A4 max. 100 PLN

10 PLN za stronę A4
max. 100 PLN

Zamówienie poprzez Contact Centre i
otrzymanie drogą pocztową
potwierdzenia (duplikatu) wykonanej
transakcji Klienta

9 PLN

9 PLN

5 PLN

9 PLN

Konto z Lwem Konto z Lwem
Student
Klasyczne

Sporządzenie na życzenie Klienta
zaświadczenia/opinii o rachunku:

7.

8.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

10 PLN za
10 PLN za
stronę A4 max. stronę A4 max.
100 PLN
100 PLN
9 PLN

9 PLN

Konto Premium oferowane jest Klientom, którzy skorzystają z Ofert: Premium, Private Banking oraz Wealth Management. Otwierane jest wyłącznie przez doradców dedykowanych do obsługi tych Klientów. Opis warunków
umożliwiających skorzystanie z w/w Ofert znajduje się w rozdziale „Definicje i zasady pobierania opłat i prowizji”, pkt.17-20
promocja – dla rachunków otwieranych od dnia 29.04.2006r. opłata za prowadzenie rachunku wynosi 50% opłaty obowiązującej dla KONTA. Opłata w cenie promocyjnej pobierana jest przez następujący okres prowadzenia rachunku:
miesiąc, w którym rachunek otwarto, oraz przez 3 kolejne miesiące. Promocja obejmuje nowych Klientów, nieposiadających dotychczas w Banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w złotych polskich. Promocja dotyczy
wyłącznie jednego rachunku.
bez opłat – dla osoby korzystającej z Oferty Premium, Private Banking lub Wealth Management
bez opłat – prowadzenia KONTA Klasycznego dla osoby małoletniej otwartego do dnia 30.09.2006r., której przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny lub kurator) posiada KONTO Komfort lub KONTO Premium. Nie dotyczy
Kont otwieranych od 1.10.2006r do 10.10.2010r., które dla osób małoletnich zostały otwarte jako KONTO Student.
opcja niedostępna od 20.08.2012r.
opłata pobierana, gdy Klient zgłosi się do Oddziału po odbiór wyciągu.
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b)

Wpłata / wypłata gotówkowa, polecenie przelewu, stałe zlecenie, polecenie zapłaty:
Wysokość opłaty / prowizji
Produkty wycofane z oferty
banku

Oferta bieżąca
Lp.

Tytuł opłaty / prowizji
Konto z Lwem
Direct

Konto z Lwem
Komfort

Konto z Lwem
Premium

Rachunki
OszczędnościowoRozliczeniowe w
walutach obcych

Konto z Lwem
Klasyczne

Konto z Lwem
Student

9 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN/9 PLN2

0 PLN

0 PLN

zgodnie z Rozdz. III
a) pkt. 1.13.

zgodnie z Rozdz. III
a) pkt. 1.13.

zgodnie z Rozdz.
III a) pkt. 1.13.

nie dotyczy

9 PLN

9 PLN

9 PLN

9 PLN

9 PLN

9 PLN

9 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN/9 PLN2

0 PLN

0 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

9 PLN4

0 PLN/9 PLN5

0 PLN

6 PLN6

5 PLN4

5 PLN4

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

nie dotyczy

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

nie dotyczy

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

nie dotyczy

0 PLN

0 PLN

9 PLN7

0 PLN/9 PLN8

0 PLN

zgodnie z pkt 3.3

9 PLN7

9 PLN7

1.

Wpłata gotówkowa
1.1. Wpłata własna gotówki w Oddziale
Banku1
1.2. Wpłata gotówki we wpłatomacie
Banku
1.3. Wpłata gotówki w Oddziale Banku
dokonywana przez osoby trzecie
(opłata pobierana od osoby
dokonującej wpłaty)
2. Wypłata gotówkowa
2.1. Wypłata gotówki w Oddziale Banku
2.2. Nieodebranie uprzednio zgłoszonej
wypłaty gotówki w PLN i walutach
obcych
3. Polecenie przelewu
3.1. Przelew wewnętrzny (na rachunek
w Banku), złożony:
a) w Oddziale Banku3
b) poprzez system bankowości
internetowej
c) poprzez system bankowości
internetowej – przelew na telefon
d) poprzez serwis automatyczny
HaloŚląski
e) poprzez serwis operatorski HaloŚląski
3.2. Przelew krajowy (w PLN, na
rachunek w innym banku w kraju),
złożony:
a) w Oddziale Banku3

zgodnie z Rozdz. zgodnie z Rozdz.
III a) pkt. 1.13.
III a) pkt. 1.13.
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Wysokość opłaty / prowizji
Produkty wycofane z oferty
banku

Oferta bieżąca
Lp.

Tytuł opłaty / prowizji

b) w Oddziale Banku – przelew Express
ELIXIR
c) poprzez system bankowości
internetowej,
d) poprzez system bankowości
internetowej – przelew na telefon
e) poprzez system bankowości
internetowej – przelew Express ELIXIR
f) poprzez serwis automatyczny
HaloŚląski
g) poprzez serwis operatorski HaloŚląski
3.3. Przelew walutowy (na rachunek w
kraju / w innym banku poza krajem)
złożony:
a) w Oddziale Banku3
b) poprzez system bankowości
internetowej - przelew europejski
c) poprzez system bankowości
internetowej - pozostałe przelewy
walutowe
3.4. Przelew walutowy otrzymany na
rachunek w Banku
3.5. Opłata dodatkowa:
a) Przelew w PLN wykonany poprzez
system SORBNET dla kwot równych lub
wyższych 1 mln PLN – opłata dodatkowa
do pkt. 3.2. a) c) f)

Konto z Lwem
Direct

Konto z Lwem
Komfort

Konto z Lwem
Premium

Rachunki
OszczędnościowoRozliczeniowe w
walutach obcych

Konto z Lwem
Klasyczne

Konto z Lwem
Student

10 PLN

10 PLN

6 PLN

nie dotyczy

10 PLN

10 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

zgodnie z pkt 3.3

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

nie dotyczy

0 PLN

0 PLN

5 PLN

5 PLN

5 PLN

nie dotyczy

5 PLN

5 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

nie dotyczy

0 PLN

0 PLN

4 PLN

4 PLN

0 PLN

nie dotyczy

4 PLN

4 PLN

0,25 % kwoty
przelewu min. 50
PLN max.
200 PLN

0,25 % kwoty
przelewu min. 50
PLN max.
200 PLN

0,25 % kwoty
przelewu min. 50
PLN max.
200 PLN

0,25% kwoty
przelewu min. 50
PLN max.
200 PLN

5 PLN

5 PLN

5 PLN

5 PLN

5 PLN

5 PLN

40 PLN

40 PLN

40 PLN

40 PLN

40 PLN

40 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

0,25% kwoty
0,25% kwoty
przelewu min. 50 przelewu min. 50
PLN max.
PLN max. 200
200 PLN
PLN
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Wysokość opłaty / prowizji
Produkty wycofane z oferty
banku

Oferta bieżąca
Lp.

Tytuł opłaty / prowizji
Konto z Lwem
Direct

b) Przelew w PLN wykonany poprzez
system SORBNET dla kwot poniżej 1 mln
35 PLN
PLN - opłata dodatkowa do pkt 3.2. a) c)
f)
c) Przelew walutowy wykonany w sposób
40 PLN
nieautomatyczny – opłata dodatkowa do
pkt. 3.3.a) c)
d) Przelewu walutowy wykonany w trybie
50 PLN
pilnym (DZIŚ / JUTRO) – opłata
dodatkowa do pkt. 3.3. a) c)
e) Za przygotowanie dodatkowego
potwierdzenia wykonania przelewu
20 PLN
walutowego – opłata dodatkowa do pkt.
3.3. a) c)
4. Stałe zlecenie
4.1. Złożenie / zmiana / odwołanie zlecenia płatniczego:
0 PLN
a) w Oddziale Banku
b) poprzez system bankowości
0 PLN
internetowej
4.2. Wykonanie transakcji
0 PLN
4.3. Powiadomienie o odmowie wykonania transakcji:
9 PLN
a) wysyłane na adres korespondencyjny
b) doręczane poprzez system bankowości
0 PLN
internetowej
0 PLN
c) udostępniane w Oddziale Banku
5. Polecenie zapłaty
5.1. Złożenie / cofnięcie zgody na
0 PLN
obciążanie rachunku
0 PLN
5.2. Wykonanie transakcji
5.3. Odwołanie transakcji / zwrot kwoty
0 PLN
wykonanej transakcji
5.4. Powiadomienie o odmowie wykonania transakcji:

Konto z Lwem
Komfort

Konto z Lwem
Premium

Rachunki
OszczędnościowoRozliczeniowe w
walutach obcych

Konto z Lwem
Klasyczne

Konto z Lwem
Student

35 PLN

35 PLN

nie dotyczy

35 PLN

35 PLN

40 PLN

40 PLN

40 PLN

40 PLN

40 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

20 PLN

20 PLN

20 PLN

20 PLN

20 PLN

0 PLN

0 PLN

nie dotyczy

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

nie dotyczy

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

nie dotyczy

1 PLN9

0 PLN

5 PLN

0 PLN

nie dotyczy

5 PLN

5 PLN

0 PLN

0 PLN

nie dotyczy

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

nie dotyczy

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

nie dotyczy

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

nie dotyczy

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

nie dotyczy

0 PLN

0 PLN
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Wysokość opłaty / prowizji
Produkty wycofane z oferty
banku

Oferta bieżąca
Lp.

Tytuł opłaty / prowizji

a) wysyłane na adres korespondencyjny
b) doręczane poprzez system bankowości
internetowej
c) udostępniane w Oddziale Banku
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

Konto z Lwem
Direct

Konto z Lwem
Komfort

Konto z Lwem
Premium

5 PLN

5 PLN

0 PLN

Rachunki
OszczędnościowoRozliczeniowe w
walutach obcych
nie dotyczy

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

Konto z Lwem
Klasyczne

Konto z Lwem
Student

5 PLN

5 PLN

nie dotyczy

0 PLN

0 PLN

nie dotyczy

0 PLN

0 PLN

opłata pobierana jest na koniec okresu rozliczeniowego z rachunku, na który dokonywana jest wpłata gotówkowa. Okres rozliczeniowy liczony jest od 29 dnia danego miesiąca kalendarzowego do 28 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.
pierwsza transakcja w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca jest bezpłatna, każda kolejna za opłatą 9 PLN.
stawka obowiązuje również dla zleceń realizowanych przez odpowiednich doradców dedykowanych do obsługi Klientów objętych Ofertami: Premium, Private Banking, Wealth Management.
stawka nie obowiązuje dla przelewów na rachunki oszczędnościowe w PLN, na rachunki Otwartego Konta Oszczędnościowego (dla przedsiębiorców) w PLN, na rachunki lokat, na rachunki lokat w okresie subskrypcji (dotyczy Inwestycyjnej
Lokaty Terminowej oraz Inwestycyjnej Lokaty Terminowej Plus), na rachunki nabyć jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dostępnych w ofercie Banku, w celu zakupu jednostek uczestnictwa na rzecz posiadacza Konta oraz na
rachunki posiadacza Konta w ING Securities S.A.
stawka 0 PLN obowiązuje dla pierwszego przelewu wewnętrznego (na rachunek w Banku) albo pierwszego przelewu krajowego (w PLN, na rachunek w innym banku w kraju) w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28
dnia kolejnego miesiąca, każdy kolejny za opłatą 9 PLN. Stawka 0 PLN obowiązuje zawsze dla przelewów na rachunki oszczędnościowe w PLN, na rachunki Otwartego Konta Oszczędnościowego (dla przedsiębiorców) w PLN, na rachunki
lokat, na rachunki lokat w okresie subskrypcji (dotyczy Inwestycyjnej Lokaty Terminowej oraz Inwestycyjnej Lokaty Terminowej Plus), na rachunki nabyć jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dostępnych w ofercie Banku, w celu
zakupu jednostek uczestnictwa na rzecz posiadacza Konta oraz na rachunki posiadacza Konta w ING Securities S.A.
stawka nie obowiązuje dla przelewów na rachunki lokat, na rachunki lokat w okresie subskrypcji (dotyczy Inwestycyjnej Lokaty Terminowej).
stawka nie obowiązuje dla przelewów na rachunki nabyć jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dostępnych w ofercie Banku w celu zakupu jednostek uczestnictwa na rzecz posiadacza Konta.
stawka 0 PLN obowiązuje dla pierwszego przelewu wewnętrznego (na rachunek w Banku) albo pierwszego przelewu krajowego (w PLN, na rachunek w innym banku w kraju) w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28
dnia kolejnego miesiąca, każdy kolejny za opłatą 9 PLN. Stawka 0 PLN obowiązuje zawsze dla przelewów na rachunki nabyć jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dostępnych w ofercie Banku w celu zakupu jednostek uczestnictwa
na rzecz posiadacza Konta.
opłata nie jest pobierana w przypadku transakcji płatniczych w ramach stałego zlecenia na rachunki prowadzone w Banku.
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Rozdział II Rachunki Oszczędnościowe i rachunki lokat terminowych w złotych polskich (PLN) / walutach
obcych
Lp.
1.

Tytuł opłaty / prowizji

Wysokość opłaty / prowizji

Rachunki oszczędnościowe

1.1.

Otwarcie rachunku

0 PLN

1.2.

Prowadzenie rachunku – opłata miesięczna

0 PLN

1.3.

Wyciąg – opłaty pobierane za każdy wyciąg odbierany w Oddziale Banku:
a)

miesięczny

0 PLN

b) bieżący

3 PLN

c)

5 PLN

historyczny

Uwaga! Bank nie wysyła wyciągów.
1.4.

Wpłata własna gotówki w Oddziale Banku

1.5.

Wpłata gotówki w Oddziale Banku dokonywana przez osoby
trzecie (opłata pobierana od osoby dokonującej wpłaty)

1.6.

Wypłata środków w PLN / walutach obcych z rachunku
wykonywana w formie
1.6.1 wypłaty gotówki w oddziale Banku
1.6.2

9 PLN

0 PLN / 9 PLN 1

przelewu na rachunki własne posiadacza rachunku
prowadzone w Banku, złożonego:
a)

w Oddziale Banku

b) poprzez system bankowości internetowej
c)

poprzez serwis automatyczny HaloŚląski

d) poprzez serwis operatorski HaloŚląski
1.6.3

0 PLN / 9 PLN 1

0 PLN / 9 PLN 2
0 PLN
0 PLN / 9 PLN 2
0 PLN / 9 PLN 2

przelewu na rachunki własne posiadacza rachunku
prowadzone w innych Bankach, złożonego:
a)

w Oddziale Banku

0 PLN / 9 PLN 2

b) poprzez system bankowości internetowej

0 PLN / 9 PLN 2

c)

0 PLN / 9 PLN 2

poprzez serwis automatyczny HaloŚląski

d) poprzez serwis operatorski HaloŚląski

0 PLN / 9 PLN 2
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Lp.

Tytuł opłaty / prowizji

Wysokość opłaty / prowizji

Uwaga!
Wypłaty w walutach obcych w formie polecenia przelewu są wykonywane wyłącznie na rachunki
własne posiadacza rachunku oszczędnościowego prowadzone w Banku

1.7.

Wypłata środków w PLN / walutach obcych z rachunku
wykonana w formie polecenia przelewu złożonego w Oddziale
Banku na rachunki własne lokat oraz na rachunki lokat w okresie
subskrypcji (dotyczy Inwestycyjnej Lokaty Terminowej oraz
Inwestycyjnej Lokaty Terminowej Plus) posiadacza rachunku

1.8.

Wypłata / wypłata transferowa / zwrot z Indywidualnego Konta
Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) w formie polecenia
przelewu, złożonego w Oddziale Banku, przed upływem 12
miesięcy od dnia zawarcia umowy rachunku IKZE w PLN
1.8.1 Wypłata
1.8.2 Wypłata transferowa
1.8.3 Zwrot

0 PLN

1% kwoty środków zgromadzonych na IKZE max. 300 PLN (pobierana jednorazowo w
momencie wypłaty pierwszej raty)
1% od kwoty środków transferowanych, min. 100 PLN max. 300 PLN
1 % od zwracanych środków, min 100 PLN max. 300 PLN

2.

Rachunek lokaty terminowej

2.1.

Otwarcie rachunku lokaty

0 PLN

2.2.

Prowadzenie rachunku lokaty – opłata miesięczna

0 PLN

2.3.

Wpłata gotówki na rachunek lokaty w Oddziale Banku

0 PLN

2.4.

Wypłata gotówki / przelew z rachunku lokaty w Oddziale Banku

0 PLN

2.5.

Potwierdzenie cesji lokaty

15 PLN

3.

Lokata jednodniowa automatyczna z elastycznym planem odsetkowym dla Klientów objętych ofertą Private Banking i Wealth Management

3.1.

Otwarcie rachunku lokaty

0 PLN

3.2.

Opłata miesięczna abonamentowa:
a) dla Lokaty zakładanej w każdy dzień roboczy
b) dla Lokaty zakładanej w każdy ostatni dzień roboczy tygodnia

50 PLN
20 PLN

4.

Pozostałe opłaty

4.1.

Nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki w PLN i
walutach obcych

50 PLN

4.2.

Wydanie w Oddziale Banku potwierdzenia (duplikatu) wykonanej
transakcji Klienta na rachunkach oszczędnościowych – opłata za szt.

5 PLN
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Lp.

Tytuł opłaty / prowizji

4.3.

4.4.

Wysokość opłaty / prowizji

Wydanie na życzenie Klienta na dzień sporządzenia zaświadczenia o
posiadaniu:
a) rachunku oszczędnościowego / lokaty terminowej i saldzie

0 PLN

b) rachunku oszczędnościowego / lokaty terminowej

0 PLN

Sporządzenie na życzenie Klienta zaświadczenia / opinii o
rachunku oszczędnościowym / lokaty terminowej:
a) za okres ostatnich 12 miesięcy

20 PLN za 1 rachunek

b) za okres wcześniejszy niż 12 miesięcy (za każdy rozpoczęty rok
kalendarzowy)

30 PLN za 1 rachunek

4.5.

Sporządzenie odpisu umów zawartych z Bankiem oraz innych
dokumentów

10 PLN za stronę A4 max. 100 PLN

4.6.

Zamówienie poprzez Contact Centre i otrzymanie drogą
pocztową potwierdzenia (duplikatu) wykonanej przez Klienta
transakcji na rachunkach oszczędnościowych

5 PLN

1

pierwsza transakcja w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca jest bezpłatna, każda kolejna za opłatą 9 PLN.
pierwsza transakcja przelewu w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca jest bezpłatna, niezależnie od typu przelewu (na rachunki własne posiadacza rachunku prowadzone w Banku / w innych
bankach), każda kolejna za opłatą 9 PLN.
2
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Rozdział III Usługi w zakresie wydawania i obsługi kart płatniczych
a)

Lp.

Karta płatnicza do rachunku (karta debetowa)

Tytuł opłaty / prowizji

1.1.

Wydanie/ odnowienie karty

1.2.

Miesięczna opłata za kartę wydaną do
a) KONTA Direct

1.3.

1.4.

VISA zbliżeniowa
VISA NFC8
0 PLN

Zbliżak VISA
PAYWAVE W formie
naklejki
15 PLN / nie dotyczy

Mastercard w
telefonie
0 PLN

Debit MasterCard
zbliżeniowa

Maestro w EUR

0 PLN

0 PLN / 7 PLN1, 2, 3

0 PLN

0 PLN / 7 PLN 3, 9

0 PLN / 7PLN 1, 3

0 PLN

b)

KONTA Komfort

0 PLN / 7 PLN 1, 2

0 PLN

0 PLN / 7 PLN 9

0 PLN / 7 PLN 1

c)

KONTA Klasyczne

0 PLN / 7 PLN 1, 2

0 PLN

0 PLN / 7 PLN 9

0 PLN / 7 PLN 1

d)

KONTA Student

0 PLN / 7 PLN 1, 2

0 PLN

0 PLN / 7 PLN 9

0 PLN / 7 PLN 1

e)

KONTA Premium

0 PLN

0 PLN

0 PLN / 7 PLN 9

0 PLN

f)

rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowych w EUR

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

1,50 PLN

0 PLN

nie dotyczy

nie dotyczy

0 PLN

0 PLN

15 PLN4, 5

nie dotyczy

nie dotyczy

15 PLN4

15 PLN4

Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej /
reklamowanej / wydanej po zmianie danych na
karcie
Zmiana wizerunku karty na Moją Kartę ING /
zmiana wizerunku Mojej Karty ING / wydanie
Mojej Karty ING

nie dotyczy

1.5.

Odnowienie Mojej Karty ING

0 PLN5

nie dotyczy

nie dotyczy

0 PLN

0 PLN

1.6.

Zastrzeżenie / zablokowanie karty

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

1.7.

PIN do karty
a)
nadanie PIN (telefonicznie, poprzez system bankowości
internetowej)
b)
zmiana PIN w bankomacie Banku

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN5

nie dotyczy

nie dotyczy

0 PLN

0 PLN

c)

zmiana PIN (telefonicznie)

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

d)

zmiana PIN poprzez system bankowości internetowej

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

1.8.

Zmiana limitu transakcyjnego

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

1.9.

Realizacja transakcji kartowej bezgotówkowej

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN
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Lp.

Tytuł opłaty / prowizji

1.10. Przewalutowanie transakcji bezgotówkowej
dokonanej w walucie innej niż waluta
rachunku
1.11. Realizacja transakcji kartowej - wypłata gotówki
a) w bankomatach Banku i sieci Planet Cash w kraju
b)

3% kwoty transakcji

3% kwoty transakcji7

0 PLN

0 PLN

VISA NFC

8

Debit MasterCard
zbliżeniowa

Maestro w EUR

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

0 PLN

0 PLN

0 PLN

nie dotyczy

0 PLN

nie dotyczy



z rachunków KONTO Student, Klasyczne

0 PLN

0 PLN



z rachunków KONTO Komfort, Premium, Direct

0 PLN

0 PLN

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

0 PLN

z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych
w EUR
pozostałe wypłaty gotówki w PLN

nie dotyczy



z rachunków KONTO Student, Klasyczne

3% kwoty wypłaty

3% kwoty wypłaty

3% kwoty wypłaty

nie dotyczy



z rachunków KONTO Direct

0 PLN6 / 2,50 PLN

0 PLN6 / 2,50 PLN7

0 PLN6 / 2,50 PLN

nie dotyczy



z rachunków KONTO Komfort, Premium

0 PLN

0 PLN

0 PLN

nie dotyczy

z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych
w EUR
pozostałe wypłaty gotówki w walucie innej niż PLN

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

3% kwoty wypłaty

3% kwoty wypłaty

3% kwoty wypłaty

nie dotyczy

3% kwoty wypłaty

3% kwoty wypłaty

0 PLN5

nie dotyczy

nie dotyczy

0 PLN

0 PLN

1,50 PLN5

nie dotyczy

1,50 PLN

1,50 PLN

0 PLN5

nie dotyczy

0 PLN

nie dotyczy

10 PLN za stronę A4
max. 100 PLN

10 PLN za stronę A4
max. 100 PLN

10 PLN za stronę A4
max. 100 PLN

10 PLN za stronę A4
max. 100 PLN



d)

Mastercard w
telefonie

w ramach usługi Cashback



c)

Zbliżak VISA
PAYWAVE W formie
naklejki

VISA zbliżeniowa

nie dotyczy

1.12. Sprawdzenie salda dostępnego na rachunku –
opłata pobierana na koniec cyklu rozliczeniowego
a)

w bankomatach Banku i sieci Planet Cash w kraju

b) w pozostałych bankomatach
1.13. Transakcja kartowa - wpłata na rachunek we
wpłatomacie Banku
1.14. Sporządzenie odpisu umów zawartych z Bankiem
oraz innych dokumentów
1.

2.

3.

nie dotyczy
10 PLN za stronę A4
max. 100 PLN

dla kart Visa Zbliżeniowa i Debit MasterCard Zbliżeniowa – opłata pobierana, jeżeli brak transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 300 PLN (w przypadku posiadaczy Kont Direct w wieku 18-26 lat na kwotę 200 PLN) dokonanych kartami
wydanymi użytkownikowi do jednego rachunku i rozliczonych przez bank w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca. Kwota transakcji bezgotówkowych jest liczona łącznie dla dowolnej
kombinacji kart Visa Zbliżeniowa, Debit MasterCard Zbliżeniowa, Zbliżak Visa oraz Mastercard w telefonie posiadanych przez danego użytkownika wydanych do jednego rachunku.
dla kart Visa NFC - opłata pobierana, jeżeli brak transakcji bezgotówkowych na kwotę min 300 PLN dokonanych kartą debetową wydaną do rachunku i rozliczonych przez bank w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do
28 dnia kolejnego miesiąca. Do 28.12.2017 r. opłata nie będzie pobierana.
w przypadku posiadaczy Kont Direct w wieku 13-18 lat opłata nie jest pobierana
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4.

opłata nie jest pobierana w przypadku posiadaczy Kont Direct w wieku 13-26 lat, za pierwsze zamówienie Mojej Karty albo pierwsze dokonanie zmiany wizerunku karty, niezależnie od ilości kart płatniczych posiadanych do Kont Direct,
usługa nie jest dostępna dla karty Visa NFC
pierwsza wypłata rozliczona przez Bank w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca jest bezpłatna, każda kolejna za opłatą 2,50 PLN
opłata/prowizja pobierana w przypadku transakcji dokonanych kartami wydanymi od 10.10.2016. W przypadku transakcji dokonanych kartami wydanymi przed 10.10.2016, opłata/prowizja nie jest pobierana.

5.
6.
7.
8.

karta Visa NFC została wycofana ze sprzedaży z dniem 14.11.2016 r.

9.

dla kart Mastercard w telefonie - opłata pobierana, jeżeli brak transakcji bezgotówkowych na sumę min. 300 PLN (w przypadku posiadaczy Kont Direct w wieku 18-26 lat na kwotę 200 PLN) dokonanych kartami wydanymi użytkownikowi
do jednego rachunku i rozliczonych przez bank w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca. Suma transakcji bezgotówkowych jest liczona łącznie dla dowolnej kombinacji kart: Visa Zbliżeniowa,
Debit MasterCard Zbliżeniowa, Zbliżak Visa oraz Mastercard w telefonie, posiadanych przez danego użytkownika i wydanych do jednego rachunku. Do 28.12.2017 r. opłata nie będzie pobierana.

b) Karty przedpłacone
Lp.

Tytuł opłaty / prowizji

K@rta wirtualna ING VISA

Maestro

1.1.

Wydanie karty:
a) bez nadruku imienia i nazwiska ze standardowym wizerunkiem

nie dotyczy

0 / 15 PLN 1

b)

z nadrukiem imienia i nazwiska z indywidualnym wizerunkiem

nie dotyczy

20 PLN

c)

wirtualnej

1.2.

Miesięczna opłata za kartę

1.3.

1.4.

20 PLN

2

nie dotyczy

0 PLN

0 PLN

PIN do karty
a) nadanie PIN (telefonicznie, poprzez system bankowości internetowej)

nie dotyczy

0 PLN

b)

zmiana PIN w bankomacie Banku

nie dotyczy

0 PLN

c)

zmiana PIN (telefonicznie)

nie dotyczy

0 PLN

d)

zmiana PIN poprzez system bankowości internetowej

nie dotyczy

0 PLN

0 PLN

nie dotyczy

0,25 PLN

nie dotyczy

Przesłanie kodu CVV2 w formie SMS
a) wraz z zamówieniem karty
b)

do istniejącej karty na wniosek Klienta złożony w systemie bankowości
internetowej

1.5.

Zmiana limitu transakcyjnego

0 PLN

0 PLN

1.6.

Zastrzeżenie/ zablokowanie karty

0 PLN

0 PLN

1.7.

Przelew środków na rachunek karty z rachunku
prowadzonego w Banku

zgodnie z opłatą za przelew z rachunku
Klienta

zgodnie z opłatą za przelew z
rachunku Klienta

1.8.

Wpłata gotówki na rachunek karty w kasie Banku (wpłata
własna)

9 PLN

5 PLN
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Lp.

Tytuł opłaty / prowizji

1.9.

Wpłata gotówki na rachunek karty w Oddziale Banku
dokonywana przez osoby trzecie (opłata pobierana od osoby
dokonującej wpłaty)

1.10 Transakcja kartowa - wpłata na rachunek karty we
.
wpłatomacie Banku
1.11 Przelew środków z rachunku karty na rachunek prowadzony w
. Banku (w trakcie ważności karty)
a) poprzez system bankowości internetowej

K@rta wirtualna ING VISA

Maestro

0,5 % kwoty wpłaty

0,5 % kwoty wpłaty

i 10 PLN

i 10 PLN

nie dotyczy

0 PLN

0 PLN

nie dotyczy

b)

poprzez serwis operatorski HaloŚląski

0 PLN

nie dotyczy

c)

poprzez serwis automatyczny HaloŚląski

0 PLN

nie dotyczy

0 PLN

0 PLN

1.12 Przelew środków z rachunku karty w Oddziale Banku w
. przypadku zamknięcia karty/zastrzeżenia karty/po utracie
ważności karty
1.13 Realizacja transakcji kartowej - wypłata gotówki
. a) w bankomatach Banku i sieci Planet Cash w kraju

nie dotyczy

0 PLN

b)

w ramach usługi Cashback

nie dotyczy

0 PLN

c)

pozostałe wypłaty gotówki w PLN

nie dotyczy

5 PLN

d)

pozostałe wypłaty gotówki w walucie innej niż PLN

nie dotyczy

3% kwoty transakcji

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

nie dotyczy
9 PLN
0 PLN
9 PLN

0 PLN
5 PLN
0 PLN
9 PLN

20 PLN za 1 rachunek

20 PLN za 1 rachunek

1.14 Wypłata gotówki z rachunku karty w Oddziale Banku w
. przypadku zamknięcia karty/zastrzeżenia karty/po utracie
ważności karty
1.15 Realizacja transakcji kartowej bezgotówkowej
.
1.16 Wyciąg z rachunku karty– opłata za każdy wyciąg
. a)
wysyłany na adres korespondencyjny (miesięczny)
b)
wydawany na żądanie Klienta w Oddziale Banku (bieżący, historyczny)
c) udostępniany w systemie bankowości internetowej (miesięczny)
1.17 Wydanie w Oddziale potwierdzenia (duplikatu) zrealizowanej
. transakcji Klienta
1.18 Sporządzenie na życzenie Klienta zaświadczenia/opinii o
. karcie/ rachunku karty:
a) za okres ostatnich 12 miesięcy
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Lp.

Tytuł opłaty / prowizji
b) za okres wcześniejszy niż 12 miesięcy (za każdy rozpoczęty rok
kalendarzowy)

1.19 Sporządzenie odpisu umów zawartych z Bankiem oraz innych
. dokumentów

K@rta wirtualna ING VISA

Maestro

30 PLN za 1 rachunek

30 PLN za 1 rachunek
10 PLN za stronę A4 max. 100
PLN

10 PLN za stronę A4 max. 100 PLN

Produkty wycofane z oferty Banku Karta Maestro przedpłacona (karty wydawane do 30.11.2008 r.) oraz Karta VISA przedpłacona
1.20 Historia transakcji
.

5 PLN za każdy rozpoczęty miesiąc historii
transakcji

1.21 Przelew środków z rachunku karty w przypadku rezygnacji z karty w trakcie jej
. ważności lub po utracie ważności karty:

0 PLN

1.22 Wypłata gotówkowa środków z rachunku karty w przypadku rezygnacji z karty w
. trakcie jej ważności lub po utracie ważności karty:

0 PLN

1.
2.

opłata nie jest pobierana w przypadku, gdy zakup karty jest równoczesny ze złożeniem wniosku o pożyczkę w Banku,
opłata nie jest pobierana w przypadku posiadaczy Kont Direct w wieku 18-26 lat, za pierwsze zamówienie karty wirtualnej.

c) Karty kredytowe

Lp.

1.1.

Tytuł opłaty / prowizji

Karta kredytowa Visa ING
Banku Śląskiego

Karta kredytowa
MasterCard ING Banku
Śląskiego/ Karta
kredytowa VISA Classic
ING Banku Śląskiego

Złota karta kredytowa
VISA ING Banku
Śląskiego

Platynowa karta
kredytowa MasterCard

Wydanie karty:
a) głównej

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

b) dodatkowej

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN
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Lp.

1.2.

Tytuł opłaty / prowizji

Karta kredytowa Visa ING
Banku Śląskiego

Karta kredytowa
MasterCard ING Banku
Śląskiego/ Karta
kredytowa VISA Classic
ING Banku Śląskiego

Złota karta kredytowa
VISA ING Banku
Śląskiego

Platynowa karta
kredytowa MasterCard

Użytkowanie karty (opłata
roczna)

0 PLN / 35 PLN

0 PLN / 50 PLN

0 PLN / 100 PLN

0 PLN / 650 PLN

a)

głównej

0 PLN / 25 PLN

0 PLN / 30 PLN

0 PLN / 60 PLN

0 PLN / 200 PLN

b)

dodatkowej

Opłata jest pobierana, jeżeli
średnia miesięczna wartość
transakcji
bezgotówkowych
wykonanych kartą za ostatnie
12 miesięcy, rozliczonych na
rachunku karty, wyniesie mniej
niż 200 PLN.

Opłata jest pobierana, jeżeli
średnia miesięczna wartość
transakcji
bezgotówkowych
wykonanych kartą za ostatnie
12 miesięcy, rozliczonych na
rachunku karty, wyniesie mniej
niż 500 PLN.

Opłata jest pobierana, jeżeli
średnia miesięczna wartość
transakcji bezgotówkowych
wykonanych
kartą
za
ostatnie
12
miesięcy,
rozliczonych na rachunku
karty, wyniesie mniej niż
1000 PLN.

Opłata jest pobierana, jeżeli
średnia miesięczna wartość
transakcji bezgotówkowych
wykonanych
kartą
za
ostatnie
12
miesięcy,
rozliczonych na rachunku
karty, wyniesie mniej niż 12
500 zł.

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

d) zmiana PIN poprzez system
bankowości internetowej

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

Wydanie nowej karty w miejsce
zastrzeżonej / utraconej, z
zachowaniem dotychczasowego
terminu ważności

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

1.5.

Zastrzeżenie karty

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

1.6.

Przelew z rachunku karty
kredytowej dokonywany w
systemie bankowości
internetowej

2% kwoty przelewu

2% kwoty przelewu

2% kwoty przelewu

2% kwoty przelewu

min. 5 PLN

min. 5 PLN

min. 5 PLN

min. 5 PLN

Opłata roczna pobierana z dołu w każdą
rocznicę ważności karty głównej /
dodatkowej.

1.3.

1.4.

PIN do karty
a) nadanie PIN (telefonicznie, poprzez
system bankowości internetowej)
b) zmiana PIN w bankomacie ING
Banku Śląskiego S.A.
c) zmiana PIN (telefonicznie)

Opłata naliczana od kwoty przelewu
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Lp.

1.7.

Tytuł opłaty / prowizji

Wypłata gotówki
Opłata naliczana od kwoty wypłaty

Karta kredytowa Visa ING
Banku Śląskiego

Karta kredytowa
MasterCard ING Banku
Śląskiego/ Karta
kredytowa VISA Classic
ING Banku Śląskiego

Złota karta kredytowa
VISA ING Banku
Śląskiego

3% kwoty wypłaty min. 9
PLN (w bankomatach ING
Banku Śląskiego 2% min. 5
PLN)

3% kwoty wypłaty

3% kwoty wypłaty

min. 9 PLN

min. 9 PLN

Platynowa karta
kredytowa MasterCard

0 PLN

1.8.

Realizacja transakcji
bezgotówkowych

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

1.9.

Przekroczenie limitu
kredytowego – opłata jest naliczana i
pobierana w każdym cyklu, w którym
wystąpiło przekroczenie

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

1.12. Zmiana wysokości limitu
kredytowego dokonana na
wniosek Klienta

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

1.13. Udostępnienie usługi
Powiadomienie o spłacie karty
kredytowej

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

1.14. Obsługa usługi Powiadomienie o
spłacie karty kredytowej

0 PLN

0 PLN

0 PLN

1.10. Wpłata gotówki na rachunek
karty kredytowej w Oddziale
Banku (wpłata własna lub osoby
trzeciej)
1.11. Automatyczna spłata zadłużenia
karty
kredytowej w formie Polecenia
Zapłaty
a) realizacja spłaty minimalnej kwoty
zadłużenia
b) realizacja spłaty pełnej kwoty
zadłużenia

0

PLN
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d) Pozostałe opłaty
Lp.

Tytuł opłaty / prowizji

1.1. Sporządzenie kopii:
a)
ostatniego zestawienia transakcji / wyciągu
b)
wcześniejszych zestawień transakcji / wyciągów (za każdą kopię)

Wysokość opłaty / prowizji
0 PLN
5 PLN

1.2. Przygotowanie i dostarczenia na wniosek Klienta karty przesyłką kurierską (opłata
pobierana niezależnie od opłaty za wydanie karty):
1. w kraju:
a)
klienci posiadający konto Premium
b)
pozostali klienci

0 PLN
50 PLN

2. za granicą

135 PLN

1.3. Wyszukanie i przesłanie dokumentów potwierdzających dokonanie transakcji: w kraju/ za
granicą
1.4. Wydanie (na życzenie Klienta) zaświadczenia o posiadanej /zamkniętej karcie
kredytowej

20 PLN / 80 PLN

20 PLN

Uwaga! Opłata pobierana jest oddzielnie za informację o każdej karcie kredytowej
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Rozdział IV Usługi bankowości elektronicznej i Platforma Mobilna BLIK
a)

Usługi bankowości elektronicznej

PRODUKTY WYCOFANE
Z OFERTY BANKU

OFERTA BIEŻĄCA

Lp.

1.

2.

3.

4.
4.

Tytuł opłaty / prowizji

Konto z
Lwem
Direct

Konto z
Lwem
Komfort

Konto z
Lwem
Premium

Rachunki
oszczędnościowe

System bankowości internetowej
a) udostępnienie i użytkowanie
Systemu,
b) odblokowanie dostępu do Systemu,

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

c) przesłanie kodu autoryzacyjnego w
formie SMS do Użytkownika systemu
bankowości internetowej.

0 PLN

0 PLN

Serwis telefoniczny HaloŚląski – automatyczny, operatorski
a) udostępnienie i użytkowanie Serwisu,
0 PLN
0 PLN
b) wysłanie informacji za pośrednictwem
9 PLN
0 PLN
faksu – za stronę A4.

Rachunek
oszczędnościoworozliczeniowy/

Konto z
Lwem
Klasyczne

Konto z
Lwem
Student

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

nie dotyczy

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

nie dotyczy

3 PLN

0 PLN

nie dotyczy

0 PLN

0 PLN

nie dotyczy

0 PLN

0 PLN

nie dotyczy

0 PLN

0 PLN

Zdefiniowanie polecenia przelewu dla automatycznego Serwisu HaloŚląski
a) w Oddziale Banku,
0 PLN/ nie
0 PLN
0 PLN
0 PLN
dotyczy 3
b) w operatorskim Serwisie HaloŚląski.
0 PLN/ nie
0 PLN
0 PLN
0 PLN
dotyczy 3

Rachunek
oszczędnościowy 1 w
walutach obcych

Serwis SMS
Udostępnienie Serwisu SMS
1
.

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN
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SMS – Pakiet Darmowy2
2a) opłata za użytkowanie Pakietu,
. b) opłata za SMS dostępne w ramach
Pakietu.

4.

4.

SMS - Pakiet Abonamentowy2
3a) opłata za użytkowanie Pakietu,
. b) opłata za SMS dostępne w ramach
Pakietu,
c) opłata za SMS po wykorzystaniu
limitu dostępnych w ramach Pakietu.

4.

SMS - Pakiet Bezabonamentowy
4a) opłata za użytkowanie Pakietu,
. b) opłata za SMS dostępne w ramach
Pakietu.
1.
2.
3.

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

5 PLN

0 PLN

0 PLN

nie dotyczy

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

5 PLN

5 PLN

5 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0,25 PLN

0,25 PLN

0,25 PLN

0,25 PLN

0,25 PLN

0,25 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0,25 PLN

0,25 PLN

0,25 PLN

0,25 PLN

0,25 PLN

0,25 PLN

nie dotyczy

2

nie dotyczy

rachunek oszczędnościowy w walutach obcych: Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO), Otwarte Konto Oszczędnościowe PREMIUM (OKO PREMIUM),
szczegóły dotyczące oferty Serwis SMS znajdują się w KOMUNIKACIE dla Użytkowników serwisu telefonicznego HaloŚląski.
usługa nie jest oferowana w ramach produktu Otwarte Konto Oszczędnościowe DIRECT (OKO DIRECT).
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b) Platforma Mobilna BLIK

PRODUKTY WYCOFANE
Z OFERTY BANKU

OFERTA BIEŻĄCA

Lp.

Tytuł opłaty / prowizji

Konto z
Lwem
Direct

Konto z
Lwem
Komfort

Konto z
Lwem
Premium

Rachunki
oszczędnościowe

Rachunek
oszczędnościoworozliczeniowy/
Rachunek
oszczędnościowy 1 w
walutach obcych

Konto z
Lwem
Klasyczne

Konto z
Lwem
Student

1.

Aktywacja BLIK

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

Nie dotyczy

0 PLN

0 PLN

2.

Miesięczna opłata za BLIK

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

Nie dotyczy

0 PLN

0 PLN

3.

Zmiana limitu transakcyjnego
dla BLIK

0 PLN

0PLN

0 PLN

0 PLN

Nie dotyczy

0 PLN

0 PLN

4.

Realizacja transakcji
bezgotówkowej

0 PLN

0 PLN

0 PLN

Nie dotyczy

Nie dotyczy

0 PLN

0 PLN

5.

Wpłata na rachunek we
wpłatomacie Banku i sieci
Planet Cash w kraju

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

Nie dotyczy

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

Nie dotyczy

0 PLN

0 PLN

Nie dotyczy

3% kwoty
wypłaty
min. 5
PLN

3%
kwoty
wypłaty
min. 5
PLN

6.

Realizacja transakcji - wypłata gotówki
a) w bankomatach Banku i sieci
0 PLN
Planet Cash w kraju
b) w pozostałych bankomatach w
kraju (innych niż wymienione w lit.
0 PLN2
a) )
/ 2,50

0 PLN

0 PLN

Nie dotyczy

PLN
1.
2.

rachunek oszczędnościowy w walutach obcych: Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO), Otwarte Konto Oszczędnościowe PREMIUM (OKO PREMIUM),
pierwsza wypłata rozliczona przez Bank w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca jest bezpłatna, każda kolejna za opłatą 2,50 PLN.
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Rozdział V Ubezpieczenia do kart i rachunków
Lp.

Tytuł opłaty / prowizji

Wysokość opłaty / prowizji

Produkty wycofane z oferty Banku (oferowane do dnia 31.03.2015r. włącznie)
1.

a) opłata za czynności Banku związane z objęciem ubezpieczeniem TU Europa SA udostępnienie ubezpieczenia na wypadek Hospitalizacji1

Opłata pobierana drugiego dnia danego miesiąca

Wariant I

6 PLN miesięcznie

Wariant II

15 PLN miesięcznie

Wariant uzależniony od sumy ubezpieczenia podanej w Warunkach ubezpieczenia.
b) opłata za czynności Banku związane z objęciem ubezpieczeniem TU Europa SA udostępnienie ubezpieczenia na wypadek Hospitalizacji2
2.

a) opłata za czynności Banku związane z objęciem ubezpieczeniem TU Europa SA udostępnienie ubezpieczenia na wypadek Poważnego zachorowania 1

6 PLN miesięcznie
Opłata pobierana drugiego dnia danego miesiąca

Wariant I

5 PLN miesięcznie

Wariant II

12 PLN miesięcznie

Wariant uzależniony od sumy ubezpieczenia podanej w Warunkach ubezpieczenia.
b) opłata za czynności Banku związane z objęciem ubezpieczeniem TU Europa SA udostępnienie ubezpieczenia na wypadek Poważnego zachorowania 2
3.

a) opłata za czynności Banku związane z objęciem ubezpieczeniem Nationale-Nederlanden
TUnŻ S.A. - udostępnienie dodatkowego ubezpieczenia na życie „OPCJA NW”

5 PLN miesięcznie
Opłata pobierana piątego dnia danego miesiąca

Wariant I

3 PLN miesięcznie

Wariant II

6 PLN miesięcznie

Wariant III

9 PLN miesięcznie

Wariant IV

21 PLN miesięcznie

Wariant uzależniony od sumy ubezpieczenia podanej w Szczególnych warunkach ubezpieczenia
W przypadku braku środków na rachunku w dniu piątym danego miesiąca, Bank dokonuje w trybie automatycznym prób pobrania opłaty do dnia piętnastego tego miesiąca
włącznie
b) opłata za czynności Banku związane z objęciem ubezpieczeniem Nationale-Nederlanden
TUnŻ S.A. - udostępnienie dodatkowego ubezpieczenia na życie „OPCJA NW”
Wariant A

Opłata pobierana piątego dnia danego miesiąca
3 PLN miesięcznie
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Lp.

Tytuł opłaty / prowizji

Wysokość opłaty / prowizji

Produkty wycofane z oferty Banku (oferowane do dnia 31.03.2015r. włącznie)
Wariant B

9 PLN miesięcznie

Wariant uzależniony od sumy ubezpieczenia podanej w Szczególnych warunkach ubezpieczenia
W przypadku braku środków na rachunku w dniu piątym danego miesiąca, Bank dokonuje w trybie automatycznym prób pobrania opłaty do dnia piętnastego tego miesiąca
włącznie
4.

Opłata za czynności Banku związane z objęciem ubezpieczeniem PZU SA - udostępnienia
ubezpieczenia kart płatniczych do rachunku (kart debetowych) i przedpłaconych –
ubezpieczenie „PZU ochrona karty ING”

2 PLN miesięcznie
Opłata pobierana dwudziestego dnia danego
miesiąca

Dla kart aktywnych pierwsza opłata pobierana jest 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie woli o przystąpieniu do
ubezpieczenia.
Dla kart nieaktywnych pierwsza opłata pobierana jest 20-go następnego miesiąca po dacie aktywacji karty.
Każda kolejna opłata pobierana jest 20-go dnia każdego następnego miesiąca.
W przypadku braku środków na rachunku w dniu 20-ym danego miesiąca, Bank dokonuje w trybie automatycznym prób pobrania opłaty do ostatniego dnia tego miesiąca
włącznie
5.

Opłata za czynności Banku związane z objęciem ubezpieczeniem Nationale-Nederlanden TUnŻ
S.A. oraz Financial Insurance Company Limited (część AXA) - udostępnienie ubezpieczenia
Posiadaczy rachunków kart kredytowych – ubezpieczenie „Spłata na Bank”

6.

Opłata za czynności Banku związane z objęciem ubezpieczeniem TU na Życie Open Life S.A. udostępnienie ubezpieczenia posiadaczy Otwartych Kont Oszczędnościowych (OKO)

0,45% salda zadłużenia z ostatniego dnia
miesięcznego cyklu rozliczeniowego rachunku karty
7 PLN miesięcznie
Opłata pobierana dwudziestego dnia danego
miesiąca

W przypadku braku środków na rachunku w dniu dwudziestym danego miesiąca, Bank dokonuje w trybie automatycznym prób pobrania opłaty do dnia dwudziestego
piątego tego miesiąca włącznie.
7.

Opłata za czynności Banku związane z objęciem ubezpieczeniem PZU S.A. - udostępnienie
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz assistance

Opłata pobierana dwudziestego dnia danego
miesiąca.

Wariant I – pakiet podstawowy

4 PLN miesięcznie

Wariant II – pakiet rozszerzony

10 PLN miesięcznie

Wariant uzależniony od sumy ubezpieczenia podanej w Warunkach ubezpieczenia.
W przypadku braku środków na rachunku w dniu dwudziestym danego miesiąca, Bank dokonuje w trybie automatycznym prób pobrania opłaty do dnia dwudziestego
piątego tego miesiąca włącznie.
1.
2.

oferta dostępna do 16.12.2012 r.
oferta dostępna od 17.12.2012 r. do 31.03.2015r.
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Rozdział VI Kredyty i pożyczki
Lp.
1.
1.1.

Tytuł opłaty / prowizji
Produkty w aktualnej ofercie Banku

Wysokość opłaty / prowizji
Mieszkaniowy Kredyt Hipoteczny i Budowlano-Hipoteczny

Pożyczka
hipoteczna

Udzielenie produktu w złotych polskich (oferty standardowa):
a) pozostali Klienci
b) Klient Premium (dawniej Personal Banking) , Private Banking i Wealth
Management

1,90%

Udzielenie produktu w złotych polskich (oferty „niższa
marża”):
a) pozostali Klienci

1,90%

b) Klient Premium (dawniej Personal Banking), Private Banking i Wealth
Management

1,10%

Udzielenie produktu w złotych polskich (oferta „0 %
prowizji”):
a) pozostali Klienci
b) Klient Premium (dawniej Personal Banking), Private Banking i Wealth
Management

0%

Warunki skorzystania z oferty opcja „niższa marża” i „0 % prowizji”:
a. Aby skorzystać z oferty Klient zobowiązany jest posiadać lub założyć przed podpisaniem umowy o Kredyt hipoteczny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku (z
deklaracją comiesięcznych wpływów w min. kwocie 2 000 zł), z którego będą spłacane należności z tytułu umowy kredytowej.
b. Bank w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy o kredyt, ma prawo do podwyższenia marży o 0,4% w stosunku rocznym, w przypadku niewykonania przez Kredytobiorcę
zobowiązania polegającego na zapewnieniu wpływu w wysokości min. 2000 zł miesięcznie na w/w rachunek.
c. Klient może skorzystać tylko z jednej z dwóch ofert „niższa marża” lub „0 % prowizji”.
1.2.

Podwyższenie kwoty kredytu hipotecznego / pożyczki
hipotecznej

1.3.

Administrowanie rachunkiem technicznym

1.4.

Opłata za inspekcję nieruchomości

prowizja w wysokości stawki procentowej prowizji za udzielenie produktu hipotecznego
wynikającej z umowy produktu hipotecznego, której dotyczy podwyższenie, prowizja jest
naliczana od kwoty podwyższenia produktu hipotecznego
0 PLN
150 PLN
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Lp.
1.
1.5.

Tytuł opłaty / prowizji
Produkty w aktualnej ofercie Banku

Mieszkaniowy Kredyt Hipoteczny i Budowlano-Hipoteczny

Pożyczka
hipoteczna

Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata
kredytu/pożyczki dla umów zawieranych od 13.10.2008r.
Uwaga! Prowizja nie jest pobierana:
- po upływie 5 lat od daty uruchomienia kredytu/pożyczki
- w przypadku pierwszej częściowej spłaty, w pierwszych 5 latach od
uruchomienia kredytu/pożyczki jeśli nadpłata nie przekracza 30%
kwoty udzielonego kredytu
- jeśli umowa kredytowa/pożyczki stanowi inaczej,
- jeśli kredyt/pożyczka podlega obowiązkowi ustawy o kredycie
konsumenckim.

1.6.

Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata
kredytu/pożyczki dla umów zawieranych od 05.09.2010r.

1.7.

Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata Produktu
hipotecznego dla umów zawieranych od 02.04.2012r.
Uwaga: Prowizja nie jest pobierana:
- po upływie 3 lat od daty uruchomienia produktu,
- w przypadku pierwszej częściowej spłaty, w pierwszych 3 latach od
uruchomienia produktu jeśli nadpłata nie przekracza 50% kwoty
udzielonego produktu
- jeśli umowa kredytowa stanowi inaczej,

1.8.

Wysokość opłaty / prowizji

Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata Produktu
hipotecznego dla umów zawieranych od 17.08.2015 r.
Uwaga: Prowizja nie jest pobierana:
- po upływie 5 lat od daty uruchomienia produktu,

1,5% od spłaconej przed terminem kwoty min. 200 PLN

0 PLN

2,0% od spłaconej przed terminem kwoty min. 200 PLN

2,0% od spłaconej przed terminem kwoty
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Lp.
1.
1.9.

Tytuł opłaty / prowizji
Produkty w aktualnej ofercie Banku

Mieszkaniowy Kredyt Hipoteczny i Budowlano-Hipoteczny

Pożyczka
hipoteczna

Wprowadzenie zmian do umowy kredytowej/pożyczki na
wniosek Klienta
Bank nie pobiera tej opłaty wprowadzając do umowy zmiany w przypadku:
- przyznania preferencji cenowych w związku ze zmianą segmentu
Klienta
- zmian wynikających z błędów Banku
- zmian wynikających z przewalutowania produktu hipotecznego
- zmian w wyniku działań restrukturyzacyjnych
- zmiany numeru rachunku technicznego na numer rachunku
oszczędnościowo- rozliczeniowego w złotych polskich
- zmian terminu płatności raty kredytu/pożyczki
- zmian wynikających ze skorzystania w czasie trwania umowy z
oferty „niższa marża”
- zmian wynikających z zakupu ubezpieczenia ochronnego do
udzielonego kredytu/pożyczki
- zmiany konstrukcji oprocentowania (na oprocentowanie oparte o
WIBOR)
- podwyższenia kwoty kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej,
jeżeli zostanie pobrana prowizja za podwyższenie kwoty produktu
hipotecznego

1.10.

Przewalutowanie na wniosek Klienta produktów
indeksowanych na produkt w złotych polskich

1.11.

Ustanowienie zabezpieczenia w przypadku, gdy Klient nie
ustanowił zabezpieczenia zgodnie z umową

1.12.

Wydanie, na wniosek Klienta, zaświadczenia/opinii o
posiadanym/ spłaconym zobowiązaniu kredytowym
Uwaga! Opłata pobierana jest oddzielnie za informację o każdym
zobowiązaniu kredytowym. Opłata dotyczy także wydania historii
zobowiązania kredytowego.

1.13.

Wysokość opłaty / prowizji

Skorzystanie w czasie trwania umowy z oferty „niższa
marża”

200 PLN

0 PLN
100 PLN

50 PLN

prowizja w wysokości stawki procentowej prowizji za udzielenie produktu hipotecznego w
wariancie „niższa marża” na dzień wnioskowania o zmianę, prowizja jest naliczana od kwoty
pozostałej do spłaty
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Lp.
1.
1.14.

1.15.

Tytuł opłaty / prowizji
Produkty w aktualnej ofercie Banku
Brak przedstawienia przez Kredytobiorcę Bankowi
dokumentu potwierdzającego ustanowienie innego niż wpis
hipoteki zabezpieczenia przewidzianego w umowie w
terminie określonym w umowie
Opłata za utrzymanie ubezpieczenia nieruchomości
„Mieszkaj bezpiecznie z PZU” i „Mieszkaj bezpiecznie z TU
Europa” – wariant podstawowy (sprzedawane od dnia 1
kwietnia 2015r.)

Wysokość opłaty / prowizji
Mieszkaniowy Kredyt Hipoteczny i Budowlano-Hipoteczny

Pożyczka
hipoteczna

podwyższenie marży o 0,5 p.p. w stosunku do podstawowej określonej w umowie

0,0096% kwoty udzielonego kredytu/pożyczki miesięcznie

Opłata pobierana w przypadku braku środków na zapłatę składki
ubezpieczeniowej; zapobiega wygaśnięciu ochrony ubezpieczeniowej
1.16.

Opłata za utrzymanie ubezpieczenia nieruchomości
„Mieszkaj bezpiecznie z PZU” i „Mieszkaj bezpiecznie z TU
Europa” – wariant rozszerzony (sprzedawane od dnia 1
kwietnia 2015r.)

0,0228% kwoty udzielonego kredytu/pożyczki miesięcznie

Opłata pobierana w przypadku braku środków na zapłatę składki
ubezpieczeniowej; zapobiega wygaśnięciu ochrony ubezpieczeniowej
1.17.

Opłata za utrzymanie ubezpieczenia do Programu
ubezpieczeniowego Opcja Życie Plus (sprzedawany od dnia
1 kwietnia 2015r.)
Podstawa naliczenia opłaty za utrzymanie ubezpieczenia:
1) pierwszej, w przypadku złożenia Wniosku o zawarcia ubezpieczenia :
a) przed uruchomieniem Kredytu lub jego pierwszej transzy – kwota salda
zadłużenia1) kredytu z dnia pobrania pierwszej raty kredytu
b) po uruchomieniu Kredytu lub jego pierwszej transzy –kwota salda
zadłużenia1) kredytu z dnia pobrania najbliższej po złożeniu Wniosku o
zawarcia ubezpieczenia raty kredytu
2) kolejnej: kwota salda zadłużenia1) kredytu z dnia pobrania raty kredytu w
miesiącu, w którym opłata jest należna.
W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, podstawa naliczenia
opłaty, przeliczana jest na złote polskie wg kursu sprzedaży gotówki z
pierwszej Tabeli Banku na dzień, o którym mowa w pkt. 1) lub 2) powyżej.

0,0350% kwoty salda zadłużenia1) miesięcznie
1)

saldo zadłużenia stanowi:
a) kapitał kredytu,
b) przeterminowany kapitał kredytu
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Lp.
1.

Tytuł opłaty / prowizji
Produkty w aktualnej ofercie Banku

Wysokość opłaty / prowizji
Mieszkaniowy Kredyt Hipoteczny i Budowlano-Hipoteczny

Pożyczka
hipoteczna

Opłata pobierana w przypadku braku środków na zapłatę składki
ubezpieczeniowej; zapobiega wygaśnięciu ochrony ubezpieczeniowej
1.18.

Opłata za utrzymanie ubezpieczenia do Programu
ubezpieczeniowego „Bezpieczny Kredyt – Standard Plus”
(sprzedawany od dnia 1 kwietnia 2015r.)
Podstawa naliczenia opłaty za utrzymanie ubezpieczenia:
1) pierwszej, w przypadku złożenia Wniosku o zawarcie ubezpieczenia :
a) przed uruchomieniem kredytu lub jego pierwszej transzy – kwota salda
zadłużenia1) kredytu z dnia pobrania pierwszej raty kredytu
b) po uruchomieniu kredytu lub jego pierwszej transzy –kwota salda
zadłużenia1) kredytu z dnia pobrania najbliższej po złożeniu Wniosku o
zawarcie ubezpieczenia raty kredytu
2) kolejnej: kwota salda zadłużenia 1) kredytu z dnia pobrania raty kredytu w
miesiącu, w którym opłata jest należna.
W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, podstawa naliczenia
opłaty, przeliczana jest na złote polskie wg kursu sprzedaży gotówki z
pierwszej Tabeli Banku na dzień, o którym mowa w pkt. 1) lub 2) powyżej.

0,0550% kwoty salda zadłużenia1) miesięcznie
1)

saldo zadłużenia stanowi:
a) kapitał kredytu,
b) przeterminowany kapitał kredytu
.

Opłata pobierana w przypadku braku środków na zapłatę składki
ubezpieczeniowej; zapobiega wygaśnięciu ochrony ubezpieczeniowej
1.19.

Opłata za utrzymanie ubezpieczenia nieruchomości Mieszkaj bezpiecznie z TU Europa PRIM (dot. konwertowanych
ubezpieczeń grupowych na ubezpieczenia indywidualne Prim),
sprzedawanego od 1 kwietnia 2016 r.
Opłata pobierana tylko w przypadku braku środków na zapłatę składki
ubezpieczeniowej; zapobiega wygaśnięciu ochrony ubezpieczeniowej.

1.19.1.

Wariant podstawowy (przystąpienie do ubezpieczenia
grupowego do 19 maja 2011 r.) – ubezpieczenie nieruchomości
od pożaru i innych zdarzeń losowych, assistance domowe –
nieruchomości wybudowane (N01)

0,0067 % wartości nieruchomości; miesięcznie
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Lp.
1.
1.19.2.

1.19.3.

1.19.4.

1.19.5.

1.19.6.

1.20.

Tytuł opłaty / prowizji
Produkty w aktualnej ofercie Banku
Wariant podstawowy (przystąpienie do ubezpieczenia
grupowego do 19 maja 2011 r.) - ubezpieczenie nieruchomości
od pożaru i innych zdarzeń losowych, assistance domowe –
nieruchomości w budowie (N02)
Wariant podstawowy (przystąpienie do ubezpieczenia
grupowego od 20 maja 2011 r. do 31 marca 2015 r.) –
nieruchomości wybudowane i w budowie
Wariant rozszerzony (przystąpienie do ubezpieczenia
grupowego do 19 maja 2011 r.) - ubezpieczenie nieruchomości
od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie ruchomości
domowych od pożarui innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z
włamaniem i rabunku wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności
cywilnej, assistance domowe – dla nieruchomości o wartości <=
400.000zł (R01)

Wysokość opłaty / prowizji
Mieszkaniowy Kredyt Hipoteczny i Budowlano-Hipoteczny

0,0075 % wartości nieruchomości; miesięcznie

0,0095 % kwoty udzielonego kredytu/pożyczki miesięcznie

0,0149% wartości nieruchomości; miesięcznie

Wariant rozszerzony (przystąpienie do ubezpieczenia
grupowego do 19 maja 2011 r.) - ubezpieczenie nieruchomości
od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie ruchomości
domowych od pożarui innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z
włamaniem i rabunku wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności
cywilnej, assistance domowe – dla nieruchomości o wartości >
400.000zł (R02)

0,0129% wartości nieruchomości; miesięcznie

Wariant rozszerzony (przystąpienie do ubezpieczenia
grupowego od 20 maja 2011 r. do 31 marca 2015 r.) ubezpieczenie nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych
oraz ubezpieczenie ruchomości domowych od pożarui innych zdarzeń
losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku wraz z
ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, assistance domowe

0,0228% kwoty udzielonego kredytu/pożyczki; miesięcznie

Opłata za utrzymanie programu ubezpieczeniowego
„Bezpieczny Kredyt Prim” (dot. konwertowanych ubezpieczeń
grupowych na indywidualne Prim), sprzedawanego od 1 kwietnia 2016 r.
W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, podstawa naliczenia
opłaty, przeliczana jest na złote polskie wg kursu sprzedaży gotówki z
pierwszej Tabeli Banku na dzień płatnośći raty kredytu/pożyczki.

Pożyczka
hipoteczna

Opłata liczona od kwoty salda zadłużenia1) na dzień płatności raty
kredytu/pożyczki; miesięcznie
1)

saldo zadłużenia stanowi:
a) kapitał kredytu,
b) przeterminowany kapitał kredytu

32 / 64

Lp.
1.

Tytuł opłaty / prowizji
Produkty w aktualnej ofercie Banku

Wysokość opłaty / prowizji
Mieszkaniowy Kredyt Hipoteczny i Budowlano-Hipoteczny

Pożyczka
hipoteczna

Opłata pobierana tylko w przypadku braku środków na zapłatę składki
ubezpieczeniowej; zapobiega wygaśnięciu ochrony ubezpieczeniowej.

a) 0,03%
Dotyczy klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia grupowego w okresie 14.08.200830.11.2010
b) 0,04%
Dotyczy klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia grupowego w okresie 01.12.201031.12.2013

1.20.1.

Bezpieczny Kredyt Opcja Mini Prim

1.20.2.

Bezpieczny Kredyt Opcja Maxi Prim

1.20.3.

Bezpieczny Kredyt Standard Prim

0,04%
Dotyczy klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia grupowego w okresie 01.12.201031.12.2013

1.20.4.

Bezpieczny Kredyt Premium Prim

0,08%
Dotyczy klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia grupowego w okresie 01.12.201031.12.2013

1.21.

Opłata za utrzymanie programu ubezpieczeniowego „Opcja
Życie Prim” (dot. konwertowanych ubezpieczeń grupowych na
indywidualne Prim) sprzedawanego od 1 kwietnia 2016 r.
W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, podstawa naliczenia
opłaty, przeliczana jest na złote polskie wg kursu sprzedaży gotówki z
pierwszej Tabeli Banku na dzień płatności raty kredytu/pożyczki.
Opłata pobierana tylko w przypadku braku środków na zapłatę składki
ubezpieczeniowej; zapobiega wygaśnięciu ochrony ubezpieczeniowej.

0,08%
Dotyczy klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia grupowego w okresie 01.12.2010-31.12.2013

0,025%
Opłata liczona od kwoty salda zadłużenia1) na dzień płatności raty
kredytu/pożyczki; miesięcznie
1)

saldo zadłużenia stanowi:
a) kapitał kredytu,
b) przeterminowany kapitał kredytu
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Lp.
2.0

Tytuł opłaty / prowizji
Produkty wycofane z oferty Banku (oferowane do dnia
31.03.2015r. włącznie)

Wysokość opłaty / prowizji
Mieszkaniowy Kredyt Hipoteczny i Budowlano-Hipoteczny

2.0.1 Udostępnienie ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych:
. a) nieruchomości wybudowane (dotyczy Klientów, którzy przystąpili do
ubezpieczenia do dnia22.05.2011r.)
b) nieruchomości w budowie (dotyczy Klientów, którzy przystąpili do
ubezpieczenia do dnia 22.05.2011r.)
c) nieruchomości wybudowane i w budowie (dotyczy Klientów, którzy
przystąpili do ubezpieczenia od dnia 23.05.2011r.)
Zwrot opłaty za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku
rezygnacji z ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń
losowych wybudowanych i w budowie

Pożyczka
hipoteczna

0,08% sumy ubezpieczenia rocznie
0,09% sumy ubezpieczenia rocznie

nie dotyczy

0,1144% kwoty kredytu/pożyczki rocznie
Opłata za udostępnianie ubezpieczenia / 12 miesięcy x liczba pełnych miesięcy pozostających do
zakończenia okresu ubezpieczenia (za który opłata była zapłacona), licząc od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie o rezygnacji

2.0.2 Udostępnienie ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia ruchomości domowych od ognia i innych
. zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej
a) dla nieruchomości o wartości <= 400.000 PLN (dotyczy Klientów, którzy
przystąpili do ubezpieczenia do dnia 22.05.2011r.)

0,1788% sumy ubezpieczenia rocznie

b) dla nieruchomości o wartości > 400.000 PLN (dotyczy Klientów, którzy
przystąpili do ubezpieczenia do dnia 22.05.2011r.)

0,1544% sumy ubezpieczenia rocznie

c) dla nieruchomości niezależnie od wartości (dotyczy Klientów, którzy
przystąpili do ubezpieczenia od dnia 23.05.2011r.)
Zwrot opłaty za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku
rezygnacji z ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń
losowych oraz ubezpieczenia ruchomości domowych od ognia i innych
zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku wraz z
ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej

0,2737% kwoty kredytu/pożyczki rocznie

Opłata za udostępnianie ubezpieczenia / 12 miesięcy x liczba pełnych miesięcy pozostających do
zakończenia okresu ubezpieczenia (za który opłata była zapłacona), licząc od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie o rezygnacji
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2.0.3 Udostępnienie Programu ubezpieczeniowego „Bezpieczny
. Kredyt – Opcja Mini”
Podstawa naliczenia opłaty:
1) pierwszej, w przypadku złożenia Deklaracji ubezpieczeniowej:
a) przed uruchomieniem kredytu lub jego pierwszej transzy – kwota salda
zadłużenia1) kredytu z dnia pobrania pierwszej raty kredytu
b) po uruchomieniu kredytu lub jego pierwszej transzy –kwota salda zadłużenia1)
kredytu z dnia pobrania najbliższej po złożeniu Deklaracji ubezpieczeniowej raty
kredytu
2) kolejnej: kwota salda zadłużenia1) kredytu z dnia pobrania raty kredytu w
miesiącu, w którym opłata jest należna.
W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, podstawa naliczenia
opłaty, przeliczana jest na złote polskie wg kursu sprzedaży gotówki z pierwszej
Tabeli Banku na dzień, o którym mowa w pkt. 1) lub 2) powyżej.

0,03% kwoty salda zadłużenia 1) miesięcznie dla Klientów, którzy przystąpili do
ubezpieczenia do dnia 30.11.2010r. włącznie
0,04% kwoty salda zadłużenia1) miesięcznie dla Klientów, którzy przystąpili do
ubezpieczenia od dnia 1.12.2010r. do dnia 31.12.2013r.
1)

saldo zadłużenia stanowi:
a) kapitał kredytu,
b) przeterminowany kapitał kredytu.

2.0.4 Udostępnienie Programu ubezpieczeniowego „Bezpieczny
. Kredyt – Opcja Maxi”
Podstawa naliczenia opłaty:
1) pierwszej, w przypadku złożenia Deklaracji ubezpieczeniowej:
a) przed uruchomieniem Kredytu lub jego pierwszej transzy – kwota salda
zadłużenia1) kredytu z dnia pobrania pierwszej raty kredytu
b) po uruchomieniu Kredytu lub jego pierwszej transzy –kwota salda zadłużenia1)
kredytu z dnia pobrania najbliższej po złożeniu Deklaracji ubezpieczeniowej raty
kredytu
2) kolejnej: kwota salda zadłużenia1) kredytu z dnia pobrania raty kredytu w
miesiącu, w którym opłata jest należna.
W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, podstawa naliczenia
opłaty, przeliczana jest na złote polskie wg kursu sprzedaży gotówki z pierwszej
Tabeli Banku na dzień, o którym mowa w pkt. 1) lub 2) powyżej.

0,08% kwoty salda zadłużenia1) miesięcznie dla Klientów, którzy przystąpili do
ubezpieczenia od dnia 31.12.2013r.
1)

saldo zadłużenia stanowi:
a) kapitał kredytu,
b) przeterminowany kapitał kredytu.
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2.0.5 Udostępnienie Programu ubezpieczeniowego „Opcja Życie”
. Podstawa naliczenia opłaty:
1) pierwszej, w przypadku złożenia Deklaracji ubezpieczeniowej:
a) przed uruchomieniem Kredytu lub jego pierwszej transzy – kwota salda
zadłużenia1) kredytu z dnia pobrania pierwszej raty kredytu
b) po uruchomieniu Kredytu lub jego pierwszej transzy –kwota salda zadłużenia1)
kredytu z dnia pobrania najbliższej po złożeniu Deklaracji ubezpieczeniowej raty
kredytu
2) kolejnej: kwota salda zadłużenia1) kredytu z dnia pobrania raty kredytu w
miesiącu, w którym opłata jest należna.
W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, podstawa naliczenia
opłaty, przeliczana jest na złote polskie wg kursu sprzedaży gotówki z pierwszej
Tabeli Banku na dzień, o którym mowa w pkt. 1) lub 2) powyżej.

0,025% kwoty salda zadłużenia1) miesięcznie
1)

saldo zadłużenia stanowi:
a) kapitał kredytu,
b) przeterminowany kapitał kredytu

2.0.6 Udostępnienie Programu ubezpieczeniowego „Bezpieczny
. Kredyt – Standard”
Podstawa naliczenia opłaty:
1) pierwszej, w przypadku złożenia Deklaracji ubezpieczeniowej:
a) przed uruchomieniem kredytu lub jego pierwszej transzy – kwota salda
zadłużenia1) kredytu z dnia pobrania pierwszej raty kredytu
b) po uruchomieniu kredytu lub jego pierwszej transzy –kwota salda zadłużenia1)
kredytu z dnia pobrania najbliższej po złożeniu Deklaracji ubezpieczeniowej raty
kredytu
2) kolejnej: kwota salda zadłużenia 1) kredytu z dnia pobrania raty kredytu w
miesiącu, w którym opłata jest należna.
W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, podstawa naliczenia
opłaty, przeliczana jest na złote polskie wg kursu sprzedaży gotówki z pierwszej
Tabeli Banku na dzień, o którym mowa w pkt. 1) lub 2) powyżej.

0,04% kwoty salda zadłużenia1) miesięcznie
1)

saldo zadłużenia stanowi:
a) kapitał kredytu,
b) przeterminowany kapitał kredytu.
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2.0.7 Udostępnienie Programu ubezpieczeniowego „Bezpieczny
. Kredyt – Premium”
Podstawa naliczenia opłaty:
1) pierwszej, w przypadku złożenia Deklaracji ubezpieczeniowej:
a) przed uruchomieniem Kredytu lub jego pierwszej transzy – kwota salda
zadłużenia1) kredytu z dnia pobrania pierwszej raty kredytu
b) po uruchomieniu Kredytu lub jego pierwszej transzy –kwota salda zadłużenia1)
kredytu z dnia pobrania najbliższej po złożeniu Deklaracji ubezpieczeniowej raty
kredytu
2) kolejnej: kwota salda zadłużenia1) kredytu z dnia pobrania raty kredytu w
miesiącu, w którym opłata jest należna.
W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, podstawa naliczenia
opłaty, przeliczana jest na złote polskie wg kursu sprzedaży gotówki z pierwszej
Tabeli Banku na dzień, o którym mowa w pkt. 1) lub 2) powyżej.

0,08% kwoty salda zadłużenia1) miesięcznie
1)

saldo zadłużenia stanowi:
a) kapitał kredytu,
b) przeterminowany kapitał kredytu

Inne produkty wycofane z oferty Banku
2.0.8 Opłata za podwyższone ryzyko z tytułu udzielenia kredytu z
. niskim wkładem własnym:
dla umów o kredyt zawartych do dnia 19.08.2008r.

dla umów o kredyt zawartych od dnia 20.08.2008r.

0,7% w skali roku od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wymaganym a wniesionym
wkładem własnym za cały okres trwania ubezpieczenia (o ile inne regulacje
wewnętrzne nie stanowią inaczej)
0,0834% miesięcznie od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy
wymaganym a wniesionym wkładem własnym
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Podstawą naliczenia opłaty jest nominalna kwota części kredytu, stanowiąca różnicę pomiędzy wymaganym a wniesionym wkładem własnym, na dzień:
1)
uruchomienia kredytu – w przypadku pierwszej opłaty,
2)
płatności raty kredytu, przypadający w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu – w przypadku drugiej opłaty
3)
płatności każdej kolejnej raty kredytu – w przypadku każdej kolejnej opłaty.
W przypadku podwyższenia, na mocy aneksu do umowy kredytu, kwoty kredytu, podstawą naliczenia opłaty jest nominalna kwota części kredytu, stanowiąca różnicę pomiędzy
wymaganym a wniesionym wkładem własnym, wynikająca z aneksu do umowy kredytu na dzień:
1) w przypadku pierwszej opłaty:
a) płatności najbliższej raty kredytu, przypadający po dniu uruchomienia kwoty podwyższenia kredytu, gdy uruchomienie podwyższonej kwoty kredytu następuje przed dniem płatności
raty,
b) płatności raty kredytu, przypadający w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kwoty podwyższenia kredytu, gdy uruchomienie podwyższonej kwoty
kredytu następuje po dniu płatności raty
2) płatności każdej kolejnej raty kredytu – w przypadku każdej kolejnej opłaty.
W przypadku, gdy w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, na mocy aneksu do umowy kredytu, następuje częściowa, przedterminowa spłata kredytu (nadpłata) lub rezygnacja z
części przyznanego kredytu, ustala się nową podstawę naliczania opłaty, którą stanowi cześć kredytu, stanowiąca różnicę pomiędzy wymaganym a wniesionym wkładem własnym, z
dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie aneksu do umowy kredytu, pomniejszoną o kwotę kredytu wynikającą a z aneksu do umowy kredytu, obliczoną na dzień płatności pierwszej
raty, przypadający pod dniu wejścia w życie aneksu do umowy kredytu.
W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, podstawa naliczania opłaty, przeliczana jest na złote polskie, według kursu sprzedaży gotówki z pierwszej Tabeli Banku,
ogłaszanego w dniach płatności rat, o których mowa powyżej.
2.0.9 Tymczasowe zabezpieczenie kredytu/pożyczki do czasu
. ustanowienia wpisu hipoteki:
a) dla umów o kredyt zawartych do dnia 19.08.2008r.

0,19% kwoty kredytu/pożyczki kwartalnie

b) dla umów o kredyt zawartych od dnia 20.08.2008r.

0,0634% kwoty kredytu/pożyczki miesięcznie
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Podstawą naliczenia opłaty jest nominalna kwota udzielonego kredytu na dzień:
1) uruchomienia kredytu – w przypadku pierwszej opłaty
2) płatności raty kredytu, przypadający w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu – w przypadku drugiej opłaty
3) płatności każdej kolejnej raty kredytu – w przypadku każdej kolejnej opłaty.
W przypadku podwyższenia, na mocy aneksu do umowy kredytu, kwoty kredytu, objętego już ochroną ubezpieczeniową, podstawą naliczenia opłaty jest nominalna kwota udzielonego
kredytu, wynikająca z aneksu do umowy kredytu na dzień:
1) w przypadku pierwszej opłaty:
a) płatności najbliższej raty kredytu, przypadający po dniu uruchomienia kwoty podwyższenia kredytu, gdy uruchomienie podwyższonej kwoty kredytu następuje przed dniem
płatności raty
b) płatności raty kredytu, przypadający w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kwoty podwyższenia kredytu, gdy uruchomienie podwyższonej
kwoty kredytu następuje po dniu płatności raty
2) płatności każdej kolejnej raty kredytu. w przypadku każdej kolejnej opłaty.
W przypadku podwyższenia, na mocy aneksu do umowy kredytu, kwoty kredytu, zabezpieczonego już hipoteką na rzecz Banku, podstawą naliczenia opłaty jest nominalna kwota
podwyższenia kredytu, wynikająca z aneksu do umowy kredytu na dzień:
1) uruchomienia kwoty podwyższenia kredytu – w przypadku pierwszej opłaty
2) płatności raty kredytu, przypadający w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kwoty podwyższenia kredytu – w przypadku drugiej opłaty
3) płatności każdej kolejnej raty kredytu - w przypadku każdej kolejnej opłaty.
W przypadku częściowej, przedterminowej spłaty kredytu (nadpłaty,) podstawą naliczenia opłaty jest nominalna kwota udzielonego kredytu pomniejszona o kwotę nadpłaty, obliczona
na dzień płatności raty, przypadający po dniu, w którym nastąpiła częściowa, przedterminowa spłata kredytu (nadpłata).
W przypadku rezygnacji z części przyznanego kredytu, podstawą naliczenia opłaty jest kwota udzielonego kredytu pomniejszona o część kredytu, z której Kredytobiorca zrezygnował,
obliczona na dzień płatności raty, przypadający po dniu, w którym nastąpiła rezygnacja z części udzielonego kredytu.
W przypadku obniżenia kwoty kredytu na mocy aneksu do umowy kredytu, podstawą naliczenia opłaty jest nominalna kwota kredytu wynikająca z aneksu do umowy kredytu, obliczona
na dzień płatności raty, przypadający po dniu, w którym nastąpiło obniżenie kwoty kredytu na mocy aneksu do umowy kredytu.
Nominalna kwota udzielonego kredytu, nominalna kwota udzielonego kredytu wynikająca z aneksu do umowy kredytu podwyższającego tę kwotę oraz nominalna kwota uruchomionego
podwyższenia kredytu, określane są w złotych polskich , odpowiednio w umowie kredytu oraz w aneksie do umowy kredytu, zarówno dla Kredytów udzielonych w złotych polskich, jak i
dla kredytów indeksowanych do waluty obcej.
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Lp.

Tytuł opłaty / prowizji

2.

Produkty wycofane z oferty Banku

2.1.

Administrowanie rachunkiem
technicznym

2.2.

Opłata za inspekcję/kontrolę
nieruchomości/prawa do lokalu, bez
weryfikacji wartości

2.3.

2.5.

2.6.

Kredyty hipoteczne express

Mieszkaniowy kredyt hipoteczny
i budowlano-hipoteczny Partner

Pożyczka
hipoteczna
Partner

Linia
hipoteczna

0 PLN

150 PLN

Opłata za weryfikację/kontrolę wartości
nieruchomości/prawa do lokalu
Uwaga: zawiera opłatę za inspekcje
nieruchomości, jeśli w danym przypadku
wymagana.

2.4.

Wysokość opłaty / prowizji

Przedterminowa częściowa lub
całkowita spłata produktu dla umów
zawieranych od 13.10.2008r.
Uwaga! Prowizja nie jest pobierana:
• po upływie 5 lat od daty uruchomienia
kredytu/pożyczki,
• w przypadku pierwszej częściowej spłaty,
w pierwszych 5 latach od uruchomienia
kredytu jeśli nadpłata nie przekracza 30%
kwoty udzielonego kredytu/pożyczki
• jeśli umowa kredytowa/pożyczki stanowi
inaczej,
• jeśli kredyt/pożyczka podlega
obowiązkowi ustawy o kredycie
konsumenckim.
Przedterminowa częściowa lub
całkowita spłata produktu dla umów
zawieranych od 05.09.2010r.
Wprowadzenie zmian do umowy
kredytowej/pożyczki na wniosek
Klienta.

300 PLN

1,5% od spłaconej przed terminem kwoty min. 200 PLN

0 PLN

200 PLN
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Lp.

Tytuł opłaty / prowizji

2.

Produkty wycofane z oferty Banku

Wysokość opłaty / prowizji
Kredyty hipoteczne express

Mieszkaniowy kredyt hipoteczny
i budowlano-hipoteczny Partner

Pożyczka
hipoteczna
Partner

Linia
hipoteczna

Bank nie pobiera tej opłaty wprowadzając
do umowy zmiany w przypadku:















2.7.

przyznania preferencji cenowych w
związku ze zmianą segmentu Klienta,
zmian wynikających z błędów Banku,
zmian wynikających z
przewalutowania produktu
hipotecznego,
zmian w wyniku działań
restrukturyzacyjnych,
zmiany numeru rachunku technicznego
na numer rachunku oszczędnościoworozliczeniowego w złotych polskich,
zmian terminu płatności raty
kredytu/pożyczki,
zmian wynikających ze skorzystania w
czasie trwania umowy z oferty „niższa
marża”,
zmian wynikających z zakupu
ubezpieczenia ochronnego do
udzielonego kredytu/pożyczki,
zmiany konstrukcji oprocentowania (na
oprocentowanie oparte o WIBOR),
podwyższenia kwoty kredytu
hipotecznego lub pożyczki hipotecznej,
jeżeli zostanie pobrana prowizja za
podwyższenie kwoty produktu
hipotecznego

Przewalutowanie na wniosek Klienta
kredytów/pożyczek indeksowanych na
kredyt/pożyczkę w złotych polskich

0 PLN
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2.8.

2.9.

Ustanowienie zabezpieczenia w
przypadku, gdy Klient nie ustanowił
zabezpieczenia zgodnie z umową.

Wysokość opłaty / prowizji
Kredyty hipoteczne express

nie dotyczy

Pożyczka
hipoteczna
Partner

Linia
hipoteczna

100 PLN

Wydanie, na wniosek Klienta,
zaświadczenia/opinii o posiadanym/
spłaconym zobowiązaniu kredytowym.
Uwaga! Opłata pobierana jest oddzielnie za
informację o każdym zobowiązaniu
kredytowym. Opłata dotyczy także
wydania historii zobowiązania
kredytowego.

2.10.

Mieszkaniowy kredyt hipoteczny
i budowlano-hipoteczny Partner

50 PLN

Opłata za podwyższone ryzyko z tytułu
udzielenia kredytu z niskim wkładem
własnym:
a) dla umów o kredyt zawartych do dnia
22.02.2009r.

0,7% w skali roku od kwoty stanowiącej różnicę
pomiędzy wymaganym a wniesionym wkładem
własnym za cały okres trwania ubezpieczenia

b) dla umów o kredyt zawartych od dnia
23.02.2009r.

0,0834% miesięcznie, od kwoty stanowiącej
różnicę pomiędzy wymaganym a wniesionym
wkładem własnym

0,0834% miesięcznie, od kwoty
stanowiącej różnicę pomiędzy
wymaganym a wniesionym wkładem
własnym

nie dotyczy

nie dotyczy

Podstawą naliczenia opłaty jest nominalna kwota części kredytu, stanowiąca różnicę pomiędzy wymaganym a wniesionym wkładem własnym, na dzień:
1)
uruchomienia kredytu – w przypadku pierwszej opłaty,
2)
płatności raty kredytu, przypadający w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu – w przypadku drugiej opłaty
3)
płatności każdej kolejnej raty kredytu – w przypadku każdej kolejnej opłaty.
W przypadku podwyższenia, na mocy aneksu do umowy kredytu, kwoty kredytu, podstawą naliczenia opłaty jest nominalna kwota części kredytu, stanowiąca różnicę pomiędzy
wymaganym a wniesionym wkładem własnym, wynikająca z aneksu do umowy kredytu na dzień:
1)
w przypadku pierwszej opłaty:
a)
płatności najbliższej raty kredytu, przypadający po dniu uruchomienia kwoty podwyższenia kredytu, gdy uruchomienie podwyższonej kwoty kredytu następuje przed dniem płatności
raty
b)
płatności raty kredytu, przypadający w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kwoty podwyższenia kredytu, gdy uruchomienie podwyższonej kwoty
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Wysokość opłaty / prowizji
Kredyty hipoteczne express

Mieszkaniowy kredyt hipoteczny
i budowlano-hipoteczny Partner

Pożyczka
hipoteczna
Partner

Linia
hipoteczna

kredytu następuje po dniu płatności raty
2) płatności każdej kolejnej raty kredytu – w przypadku każdej kolejnej opłaty.
W przypadku, gdy w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, na mocy aneksu do umowy kredytu, następuje częściowa, przedterminowa spłata kredytu (nadpłata) lub rezygnacja z
części przyznanego kredytu, ustala się nową podstawę naliczania opłaty, którą stanowi cześć kredytu, stanowiąca różnicę pomiędzy wymaganym a wniesionym wkładem własnym, z dnia
poprzedzającego dzień wejścia w życie aneksu do umowy kredytu, pomniejszoną o kwotę kredytu wynikającą a z aneksu do umowy kredytu, obliczoną na dzień płatności pierwszej raty,
przypadający pod dniu wejścia w życie aneksu do umowy kredytu.
W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, podstawa naliczania opłaty, przeliczana jest na złote polskie, według kursu sprzedaży gotówki z pierwszej Tabeli Banku,
ogłaszanego w dniach płatności rat, o których mowa powyżej.

2.11.

Tymczasowe zabezpieczenie
kredytu/pożyczki do czasu
ustanowienia wpisu hipoteki:
a) dla umów o kredyt/pożyczkę zawartych
do dnia 22.02.2009r.

0,19% kwoty kredytu kwartalnie

b) dla umów o kredyt/pożyczkę zawartych
od dnia 23.02.2009r.

0,0634% kwoty kredytu miesięcznie

nie dotyczy
0,0634% kwoty kredytu miesięcznie

0,0634% kwoty
kredytu miesięcznie

Podstawą naliczenia opłaty jest nominalna kwota udzielonego kredytu na dzień:
1) uruchomienia kredytu – w przypadku pierwszej opłaty
2) płatności raty kredytu, przypadający w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu – w przypadku drugiej opłaty
3) płatności każdej kolejnej raty kredytu – w przypadku każdej kolejnej opłaty.
W przypadku podwyższenia, na mocy aneksu do umowy kredytu, kwoty kredytu, objętego już ochroną ubezpieczeniową, podstawą naliczenia opłaty jest nominalna kwota udzielonego
kredytu, wynikająca z aneksu do umowy kredytu na dzień:
1) w przypadku pierwszej opłaty:
a. płatności najbliższej raty kredytu, przypadający po dniu uruchomienia kwoty podwyższenia kredytu, gdy uruchomienie podwyższonej kwoty kredytu następuje przed dniem płatności
raty
b. płatności raty kredytu, przypadający w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kwoty podwyższenia kredytu, gdy uruchomienie podwyższonej kwoty
kredytu następuje po dniu płatności raty
2) płatności każdej kolejnej raty kredytu. w przypadku każdej kolejnej opłaty.
W przypadku podwyższenia, na mocy aneksu do umowy kredytu, kwoty kredytu, zabezpieczonego już hipoteką na rzecz Banku,
podstawą naliczenia opłaty jest nominalna kwota podwyższenia kredytu, wynikająca z aneksu do umowy kredytu na dzień:
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Wysokość opłaty / prowizji
Kredyty hipoteczne express

Mieszkaniowy kredyt hipoteczny
i budowlano-hipoteczny Partner

Pożyczka
hipoteczna
Partner

Linia
hipoteczna

1) uruchomienia kwoty podwyższenia kredytu – w przypadku pierwszej opłaty
2) płatności raty kredytu, przypadający w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kwoty podwyższenia kredytu – w przypadku drugiej opłaty
3) płatności każdej kolejnej raty kredytu - w przypadku każdej kolejnej opłaty.
W przypadku częściowej, przedterminowej spłaty kredytu (nadpłaty,) podstawą naliczenia opłaty jest nominalna kwota udzielonego kredytu pomniejszona o kwotę nadpłaty, obliczona na
dzień płatności raty, przypadający po dniu, w którym nastąpiła częściowa, przedterminowa spłata kredytu (nadpłata).
W przypadku rezygnacji z części przyznanego kredytu, podstawą naliczenia opłaty jest kwota udzielonego kredytu pomniejszona o część kredytu, z której Kredytobiorca zrezygnował,
obliczona na dzień płatności raty, przypadający po dniu, w którym nastąpiła rezygnacja z części udzielonego kredytu.
W przypadku obniżenia kwoty kredytu na mocy aneksu do umowy kredytu, podstawą naliczenia opłaty jest nominalna kwota kredytu wynikająca z aneksu do umowy kredytu, obliczona
na dzień płatności raty, przypadający po dniu, w którym nastąpiło obniżenie kwoty kredytu na mocy aneksu do umowy kredytu.
Nominalna kwota udzielonego kredytu, nominalna kwota udzielonego kredytu wynikająca z aneksu do umowy kredytu podwyższającego tę kwotę oraz nominalna kwota uruchomionego
podwyższenia kredytu, określane są w złotych polskich, odpowiednio w umowie kredytu oraz w aneksie do umowy kredytu, zarówno dla Kredytów udzielonych w złotych polskich, jak i dla
kredytów indeksowanych do waluty obcej.
2.12.

Obniżenie marży Banku dla
kredytu
- prowizja naliczana jest od kwoty
pozostałej do spłaty,

nie dotyczy

opłata zgodna z ofertą w Rozdz. VI pkt. 1.1.

- w przypadku wyboru oferty „0% prowizji”
pobierana jest opłata za wprowadzenie
zmian do umowy kredytowej/pożyczki na
wniosek Klienta określona w p. 1.8.
2.13.

2.14.

Brak przedstawienia przez
Kredytobiorcę Bankowi dokumentu
potwierdzającego ustanowienie innego
niż wpis do hipoteki zabezpieczenia
przewidzianego w umowie w terminie
określonym w umowie
Udostępnienie ubezpieczenia
nieruchomości od ognia i innych
zdarzeń losowych:

podwyższenie marży o 0,5 p.p. w stosunku do podstawowejl określonej w umowie

nie dotyczy
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a) nieruchomości wybudowane (dotyczy
Klientów, którzy przystąpili do
ubezpieczenia do dnia 22.05.2011r.)
b) nieruchomości w budowie (dotyczy
Klientów, którzy przystąpili do
ubezpieczenia do dnia 22.05.2011r.)
c) nieruchomości wybudowane i w
budowie (dotyczy Klientów, którzy
przystąpili do ubezpieczenia od dnia
23.05.2011r.)
Zwrot opłaty za niewykorzystany okres
ubezpieczenia w przypadku rezygnacji z
ubezpieczenia nieruchomości od ognia i
innych zdarzeń losowych wybudowanych i
w budowie

2.15.

Wysokość opłaty / prowizji
Mieszkaniowy kredyt hipoteczny
i budowlano-hipoteczny Partner

Kredyty hipoteczne express

Pożyczka
hipoteczna
Partner

Linia
hipoteczna

0,08% sumy ubezpieczenia rocznie

0,09% sumy ubezpieczenia rocznie

nie dotyczy

0,1144% kwoty kredytu rocznie

Opłata za udostępnianie ubezpieczenia / 12 miesięcy x liczba pełnych miesięcy pozostających do zakończenia
okresu ubezpieczenia (za który opłata była zapłacona), licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym
zostało złożone oświadczenie o rezygnacji

Udostępnienie ubezpieczenia
nieruchomości od ognia i innych
zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia
ruchomości domowych od ognia i
innych zdarzeń losowych oraz
kradzieży z włamaniem i rabunku wraz
z ubezpieczeniem odpowiedzialności
cywilnej
nie dotyczy

a) dla nieruchomości o wartości <=
400.000 PLN (dotyczy Klientów, którzy
przystąpili do ubezpieczenia do dnia
22.05.2011r.)

0,1788% sumy ubezpieczenia rocznie

b) dla nieruchomości o wartości >
400.000 PLN (dotyczy Klientów, którzy
przystąpili do ubezpieczenia do dnia
22.05.2011r.)

0,1544% sumy ubezpieczenia rocznie
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2.16.

Wysokość opłaty / prowizji
Kredyty hipoteczne express

Mieszkaniowy kredyt hipoteczny
i budowlano-hipoteczny Partner

Pożyczka
hipoteczna
Partner

c) dla nieruchomości niezależnie
od wartości (dotyczy Klientów, którzy
przystąpili do ubezpieczenia od dnia
23.05.2011r.)

0,2737% kwoty kredytu rocznie

Zwrot opłaty za niewykorzystany okres
ubezpieczenia w przypadku rezygnacji z
ubezpieczenia nieruchomości od ognia i
innych zdarzeń losowych oraz
ubezpieczenia ruchomości domowych od
ognia i innych zdarzeń losowych oraz
kradzieży z włamaniem i rabunku wraz z
ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej

Opłata za udostępnianie ubezpieczenia / 12 miesięcy x liczba pełnych miesięcy pozostających do zakończenia
okresu ubezpieczenia (za który opłata była zapłacona), licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym
zostało złożone oświadczenie o rezygnacji

Linia
hipoteczna

Udostępnienie Programu
ubezpieczeniowego Bezpieczny
Kredyt – Opcja Mini
Podstawa naliczenia opłaty:
1) pierwszej, w przypadku złożenia
Deklaracji ubezpieczeniowej:
a) przed uruchomieniem Kredytu lub jego
pierwszej transzy – kwota salda
zadłużenia1) kredytu z dnia pobrania
pierwszej raty kredytu
b) po uruchomieniu Kredytu lub jego
pierwszej transzy –kwota salda
zadłużenia1) kredytu z dnia pobrania
najbliższej po złożeniu Deklaracji
ubezpieczeniowej raty kredytu
2) kolejnej: kwota salda zadłużenia1)
kredytu z dnia pobrania raty kredytu w
miesiącu, w którym opłata jest należna.
W przypadku kredytów indeksowanych do
waluty obcej, podstawa naliczenia opłaty,
przeliczana jest na złote polskie wg kursu

0,03% kwoty salda zadłużenia1) miesięcznie dla Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia do dnia 30.11.2010r.
włącznie
nie dotyczy
0,04% kwoty salda zadłużenia1) miesięcznie dla Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia od dnia
1.12.2010r.
1)

saldo zadłużenia stanowi:

a) kapitał kredytu,
b) przeterminowany kapitał kredytu.
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Wysokość opłaty / prowizji
Kredyty hipoteczne express

Mieszkaniowy kredyt hipoteczny
i budowlano-hipoteczny Partner

Pożyczka
hipoteczna
Partner

Linia
hipoteczna

sprzedaży gotówki z pierwszej Tabeli Banku
na dzień, o którym mowa w pkt. 1) lub 2)
powyżej.

2.17.

Udostępnienie Programu
ubezpieczeniowego Bezpieczny
Kredyt – Opcja Maxi
Podstawa naliczenia opłaty:
1) pierwszej, w przypadku złożenia
Deklaracji ubezpieczeniowej:
a) przed uruchomieniem Kredytu lub jego
pierwszej transzy – kwota salda
zadłużenia1) kredytu z dnia pobrania
pierwszej raty kredytu
b) po uruchomieniu Kredytu lub jego
pierwszej transzy –kwota salda
zadłużenia1) kredytu z dnia pobrania
najbliższej po złożeniu Deklaracji
ubezpieczeniowej raty kredytu
2) kolejnej: kwota salda zadłużenia1)
kredytu z dnia pobrania raty kredytu w
miesiącu, w którym opłata jest należna.
W przypadku kredytów indeksowanych do
waluty obcej, podstawa naliczenia opłaty,
przeliczana jest na złote polskie wg kursu
sprzedaży gotówki z pierwszej Tabeli Banku
na dzień, o którym mowa w pkt. 1) lub 2)
powyżej.

0,08% kwoty salda zadłużenia 1) miesięcznie
1)

saldo zadłużenia stanowi:

a) kapitał kredytu,
b) przeterminowany kapitał kredytu
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2.18.

Udostępnienie Programu
ubezpieczeniowego „Opcja Życie”

Wysokość opłaty / prowizji

Podstawa naliczenia opłaty:
1) pierwszej, w przypadku złożenia
Deklaracji ubezpieczeniowej:
a) przed uruchomieniem Kredytu lub jego
pierwszej transzy – kwota salda
zadłużenia1) kredytu z dnia pobrania
pierwszej raty kredytu
b) po uruchomieniu Kredytu lub jego
pierwszej transzy –kwota salda
zadłużenia1) kredytu z dnia pobrania
najbliższej po złożeniu Deklaracji
ubezpieczeniowej raty kredytu
2) kolejnej: kwota salda zadłużenia1)
kredytu z dnia pobrania raty kredytu w
miesiącu, w którym opłata jest należna.
W przypadku kredytów indeksowanych do
waluty obcej, podstawa naliczenia opłaty,
przeliczana jest na złote polskie wg kursu
sprzedaży gotówki z pierwszej Tabeli Banku
na dzień, o którym mowa w pkt. 1) lub 2)
powyżej.
2.19.

Opłata za gotowość Linii
hipotecznej
Uwaga! Opłata jest pobierana raz w roku

Mieszkaniowy kredyt hipoteczny
i budowlano-hipoteczny Partner

Kredyty hipoteczne express

Pożyczka
hipoteczna
Partner

Linia
hipoteczna

nie dotyczy

0,5% kwoty
udostępnienia linii

0,025% kwoty salda zadłużenia 1) miesięcznie
1)

saldo zadłużenia stanowi:
a) kapitał kredytu,
b) przeterminowany kapitał kredytu

nie dotyczy

nie dotyczy
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Produkty w aktualnej
ofercie Banku

3.1

Udzielenie

Wysokość
opłaty /
prowizji

Wysokość opłaty / prowizji

Kredyt w rachunku brokerskim

Limit
zadłużenia
w Koncie
0 PLN

.

Wysokość opłaty / prowizji

Pożyczka pieniężna
od 0% do 10% całkowitej kwoty
pożyczki*,
zgodnie z zawartą umową

do 100.000
PLN
0,8%
kwoty
kredytu

od 100.001 PLN

powyżej

do 1.000.000 PLN

1.000.000 PLN

0,4%
kwoty
kredytu

0,2%
kwoty kredytu

Uwaga!
Prowizja nie jest pobierana w
przypadku, gdy co najmniej 50%
wnioskowanej kwoty pożyczki, nie
mniej niż 4000 PLN przeznaczone
będzie na konsolidację zaangażowań z
obcych banków
* kwota ta nie uwzględnia
kredytowanej prowizji
3.2

a) Opłata za utrzymanie
. ubezpieczenia w ramach Programu
ubezpieczeniowego „Bezpieczna
Pożyczka Silver Plus” lub Programu
ubezpieczeniowego „Bezpieczna
Pożyczka Gold Plus” (dot.
ubezpieczeń sprzedawanych od dnia
1.02.2016 r.)

nie dotyczy

a) dla jednego
pożyczkobiorcy:0,28% x
kwota udzielonej pożyczki
b) dla każdego z dwóch
pożyczkobiorców: 0,28% x
(50% kwoty udzielonej
pożyczki)

nie dotyczy

Uwaga!
opłata pobierana miesięcznie w dniu
płatności raty jedynie w przypadku
braku środków na zapłatę składki
ubezpieczeniowej; zapobiega
wygaśnięciu ochrony ubezpieczeniowej
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b) Opłata za utrzymanie
ubezpieczenia na życie do
pożyczek gotówkowych – Pakiet Złoty
i Pakiet Srebrny (dot. ubezpieczeń
sprzedawanych od dnia 1.09.2016 r.)

nie dotyczy

Uwaga!
opłata pobierana miesięcznie w dniu
płatności raty jedynie w przypadku
braku środków na zapłatę składki
ubezpieczeniowej; zapobiega
wygaśnięciu ochrony ubezpieczeniowej

c) Opłata za utrzymanie
ubezpieczenia w ramach Programu
ubezpieczeniowego „Bezpieczna
Pożyczka Silver Plus” lub Programu
ubezpieczeniowego „Bezpieczna
Pożyczka Gold Plus” (dot.
ubezpieczeń sprzedawanych od dnia
1.04.2015 r. - 31.01.2016 r.)
Uwaga!
opłata pobierana miesięcznie w dniu
płatności raty jedynie w przypadku
braku środków na zapłatę składki
ubezpieczeniowej; zapobiega
wygaśnięciu ochrony ubezpieczeniowej

nie dotyczy

c)

dla jednego
pożyczkobiorcy:0,28% x
kwota udzielonej pożyczki
d) dla każdego z dwóch
pożyczkobiorców: 0,28% x
(50% kwoty udzielonej
pożyczki)

nie dotyczy

Dla kwoty pożyczki do 30 tys. PLN
a) dla jednego
pożyczkobiorcy:0,28% x
kwota udzielonej pożyczki
b) dla każdego z dwóch
pożyczkobiorców: 0,28% x
(50% kwoty udzielonej
pożyczki)
Dla kwoty pożyczki równej lub powyżej
30 tys. PLN
a) dla jednego
pożyczkobiorcy:0,23% x
kwota udzielonej pożyczki
b) dla każdego z dwóch
pożyczkobiorców: 0,23% x
(50% kwoty udzielonej
pożyczki)
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d) Opłata za utrzymanie
ubezpieczenia w ramach Programu
ubezpieczeniowego „Bezpieczna
Pożyczka Silver Prim” lub Programu
ubezpieczeniowego „Bezpieczna
Pożyczka Gold Prim” (dot.
konwertowanych ubezpieczeń
grupowych sprzedawanych do 31
marca 2015r. włącznie)

nie dotyczy

opłata pobierana miesięcznie w dniu
płatności raty jedynie w przypadku
braku środków na zapłatę składki
ubezpieczeniowej; zapobiega
wygaśnięciu ochrony ubezpieczeniowej
Podwyższenie:
. a) KONTO Premium

b) pozostałe KONTA

c)

1,5% kwoty, o jaką
podwyższany jest
limit, min. 68 PLN

nie dotyczy

1,8% kwoty, o jaką
podwyższany jest
limit min. 68 PLN

Klienci Stali

0,8%

d) Klienci pozostali
nie dotyczy

e)

Klienci Premium (dawniej
Personal Banking), Private
Banking, Wealth Management,
dla limitów niezabezpieczonych,
powyżej 50 000 PLN, udzielanych
lub aneksowanych po 18.08.2014 r

nie dotyczy

Dla kwoty pożyczki równej lub powyżej
30 tys. PLN
a) dla jednego
pożyczkobiorcy:0,22% x
kwota udzielonej pożyczki
b) dla każdego z dwóch
pożyczkobiorców: 0,22% x
(50% kwoty udzielonej
pożyczki)

Uwaga!

3.3

Dla kwoty pożyczki do 30 tys. PLN
a) dla jednego
pożyczkobiorcy:0,27% x
kwota udzielonej pożyczki
b) dla każdego z dwóch
pożyczkobiorców: 0,27% x
(50% kwoty udzielonej
pożyczki)

0%

nie dotyczy

0,4%

0,2%

kwoty o jaką
podwyższany

kwoty o jaką
podwyższany

kwoty o jaką podwyższany

jest kredyt

jest kredyt

jest kredyt

nie dotyczy
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UWAGA! Prowizja jest pobierana w dniu udostępnienia
podwyższonej kwoty limitu
3.4

Obsługa:
. a)
KONTO Premium

b)

pozostałe KONTA

c)
Klienci Premium (dawniej
Personal Banking), Private Banking,
Wealth Management dla limitów
niezabezpieczonych, powyżej 50 000
PLN, udzielonych lub aneksowanych
po 18.08.2014 r

1,5% kwoty
przyznanego
limitu, min. 68
PLN
1,8 % kwoty
przyznanego
limitu min. 68 PLN
0,9% kwoty
przyznanego
limitu. Obniżenie
do 0% następuje
jeżeli w ostatnich
12 miesiącach
limit był średnio
wykorzystany co
najmniej w 10%

nie dotyczy

UWAGA! Jest to opłata roczna. Opłata jest pobierana na
początku każdego kolejnego rocznego okresu, liczonego od
dnia udostępnienia limitu, przy czym w przypadku limitów
przyznanych:

przed 28.12.1998r. – w dniu 28 grudnia

od 28.12.1998r.:
- do 28 dnia danego miesiąca - 28 dnia miesiąca
- po 28 dniu miesiąca – 28 dnia następnego miesiąca
3.5

Rozpatrzenie wniosku:
. Opłata za rozpatrzenie wniosku o
pożyczkę / kredyt / limit

3.6

Sporządzenie, na wniosek Klienta aneksu:
. Opłata za sporządzenie aneksu do
umowy pożyczki / kredytu / limitu - –
20 PLN
dot. umów zawartych przed
15.05.2017r.

0 PLN

50 PLN
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Opłata za sporządzenie aneksu do
umowy pożyczki / kredytu / limitu umów zawartych od 15.05.2017r.

3.7

Uwaga! Opłata nie
jest pobierana w
przypadku
podwyższenia
kwoty limitu

Uwaga!
Opłata nie jest pobierana w
przypadku gdy jedyną zmianą
dokonywaną w umowie kredytowej
jest zmiana numeru rachunku, z
którego spłacana jest pożyczka

20 PLN

0 PLN

50 PLN

Uwaga! Opłata nie
jest pobierana w
przypadku
podwyższenia
kwoty limitu

Harmonogram spłat:
. Opłata za wydrukowanie
harmonogramu spłat
0 PLN

3.8

Wydanie, na wniosek Klienta zaświadczenia o posiadanym/ spłaconym zobowiązaniu kredytowym:
. a) zaświadczenie o posiadanym
zobowiązaniu - dot. umów zawartych
20 PLN
przed 15.05.2017r.
a) zaświadczenie o posiadanym
zobowiązaniu – dot. umów zawartych
od 15.05.2017r.

20 PLN

0 PLN

b) zaświadczenie o spłaconym
zobowiązaniu
- przed upływem nie więcej niż 6
miesięcy od dnia całkowitej spłaty
- po upływie 6 miesięcy od dnia
całkowitej spłaty

20 PLN

20 PLN

30 PLN
Uwaga! Opłata pobierana jest oddzielnie za informację o każdym zobowiązaniu kredytowym
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c) innego zaświadczenia, zgodnie
z dyspozycją klienta - dot. umów
zawartych przed 15.05.2017r.
c) innego zaświadczenia, zgodnie z
dyspozycją klienta - dot. umów
zawartych od 15.05.2017r.:
– dotyczącego czynnych
zobowiązań
– dotyczącego spłaconych
zobowiązań
3.9

50 PLN

50 PLN

0 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

Historia zobowiązania kredytowego:
.

Opłata za historię zobowiązania
kredytowego wydawana na życzenie

0 PLN

3.10 Opinia bankowa:
.
Opłata za wydanie opinii bankowej o
kredycie/pożyczce/limicie - dot. umów
zawartych przed 15.05.2017r.
Opłata za wydanie opinii bankowej o
kredycie/pożyczce/limicie – dot.
umów zawartych od 15.05.2017r.:

50 PLN

50 PLN

0 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

50 PLN

– dotyczącej czynnych zobowiązań
– dotyczącej spłaconych zobowiązań

Uwaga! Opłata naliczana jest oddzielnie za opinię o każdym kredycie/pożyczce/limicie
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Lp.

Tytuł opłaty / prowizji

4.

Produkty wycofane z oferty
Banku

4.1.

Pożyczka
odnawialna

Wysokość opłaty / prowizji

Wysokość opłaty / prowizji

Kredyt na zakup papierów wartościowych w
ofertach publicznych

Kredyt na zakup papierów wartościowych w
ofertach publicznych

dotyczy umów o kredyt zawartych do dnia
14 kwietnia 2010 roku

dotyczy umów o kredyt zawartych od dnia 15
kwietnia 2010 roku

Udzielenie/prolongata:
Udzielenie/prolongata limitu
kredytowego

4.2.

Wysokość opłaty /
prowizji

nie dotyczy

0,05% kwoty limitu min. 200 PLN

50 PLN

nie dotyczy

0,05% kwoty, o jaką podwyższany jest kredyt

1% kwoty, o jaką podwyższany jest kredyt

Podwyższenie:
Podwyższenie limitu kredytowego

min. 200 PLN
4.3.

Uruchomienie transzy:
do 100.000 PLN
pow. 100.000 PLN do 300.000 PLN

4.4.

0,5% kwoty transzy
nie dotyczy

nie dotyczy

0,4% kwoty transzy

pow. 300.000 PLN do 1.000.000 PLN

0,3% kwoty transzy

pow. 1.000.000 PLN

0,2% kwoty transzy

Obsługa:
a) KONTO Premium

0,5% kwoty przyznanej
pożyczki min.100 PLN

nie dotyczy

b) pozostałe KONTA

1,5 % kwoty przyznanej
pożyczki min.75 PLN

nie dotyczy

UWAGA! Jest to opłata
roczna. Opłata jest
pobierana na początku
każdego kolejnego
rocznego okresu
liczonego od dnia
udostępnienia pożyczki,
przy czym w przypadku
pożyczek:
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Lp.

Tytuł opłaty / prowizji

4.

Produkty wycofane z oferty
Banku

Wysokość opłaty /
prowizji
Pożyczka
odnawialna

Wysokość opłaty / prowizji

Wysokość opłaty / prowizji

Kredyt na zakup papierów wartościowych w
ofertach publicznych

Kredyt na zakup papierów wartościowych w
ofertach publicznych

dotyczy umów o kredyt zawartych do dnia
14 kwietnia 2010 roku

dotyczy umów o kredyt zawartych od dnia 15
kwietnia 2010 roku

 udostępnionych do 28
dnia miesiąca – 28 dnia
tego miesiąca,
 udostępnionych po 28
dniu miesiąca – 28 dnia
następnego miesiąca
4.5.

Wypłata gotówki:
Wypłata gotówki

4.6.

4.7.

0 PLN

nie dotyczy

Realizacja przelewu na rachunek
oszczędnościowo-rozliczeniowy
Pożyczkobiorcy lub rachunek OKO
Pożyczkobiorcy w ING Banku Śląskim

0 PLN

nie dotyczy

Wyciąg:
a)
miesięczny – wysyłany na adres
korespondencyjny
b) miesięczny - odbierany w Oddziale

0 PLN

Realizacja przelewu:

5 PLN
opłata pobierana, gdy
Klient zgłosi się do
Oddziału po odbiór
wyciągu

c)

bieżący – odbierany w Oddziale

nie dotyczy

3 PLN

d) historyczny –odbierany w oddziale

5 PLN
UWAGA! opłaty
pobierane są za każdy
wyciąg.

4.8.

Sporządzenie, na wniosek Klienta aneksu:
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Lp.

Tytuł opłaty / prowizji

4.

Produkty wycofane z oferty
Banku

Wysokość opłaty /
prowizji
Pożyczka
odnawialna

Wysokość opłaty / prowizji

Wysokość opłaty / prowizji

Kredyt na zakup papierów wartościowych w
ofertach publicznych

Kredyt na zakup papierów wartościowych w
ofertach publicznych

dotyczy umów o kredyt zawartych do dnia
14 kwietnia 2010 roku

dotyczy umów o kredyt zawartych od dnia 15
kwietnia 2010 roku

Opłata za sporządzenie aneksu do
umowy pożyczki/kredytu

50 PLN
Uwaga! Opłata nie jest
pobierana w przypadku
gdy jedyną zmianą
dokonywaną w umowie
kredytowej jest zmiana
numeru rachunku, z
którego spłacana jest
pożyczka

4.9.

Harmonogram spłat:
Opłata za wydrukowanie
harmonogramu spłat

4.10

0 PLN

Wydanie, na wniosek Klienta zaświadczenia o posiadanym / spłaconym zobowiązaniu kredytowym:
.

a) zaświadczenie o posiadanym
zobowiązaniu
b) zaświadczenie o spłaconym
zobowiązaniu

przed upływem nie więcej niż 6
miesięcy od dnia całkowitej spłaty

po upływie 6 miesięcy od dnia
całkowitej spłaty

20 PLN

20 PLN

30 PLN

Uwaga! Opłata pobierana jest oddzielnie za informację o każdym zobowiązaniu kredytowym
c) innego zaświadczenia, zgodnie
z dyspozycją klienta
4.11

50 PLN

Historia zobowiązania kredytowego:
.

Opłata za historię zobowiązania
kredytowego wydawana na życzenie

0 PLN
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Lp.

Tytuł opłaty / prowizji

4.

Produkty wycofane z oferty
Banku

4.12

.

Wysokość opłaty /
prowizji
Pożyczka
odnawialna

Wysokość opłaty / prowizji

Wysokość opłaty / prowizji

Kredyt na zakup papierów wartościowych w
ofertach publicznych

Kredyt na zakup papierów wartościowych w
ofertach publicznych

dotyczy umów o kredyt zawartych do dnia
14 kwietnia 2010 roku

dotyczy umów o kredyt zawartych od dnia 15
kwietnia 2010 roku

Opinia bankowa:
Opłata za wydanie opinii bankowej o
kredycie/pożyczce/limicie

50 PLN

Uwaga! Opłata naliczana jest oddzielnie za opinię o każdym kredycie/pożyczce/limicie
4.13

Ubezpieczenie do Pożyczki pieniężnej w ramach Programu ubezpieczeniowego „Bezpieczna Pożyczka” (oferowane do dnia 31.03.2015r. włącznie):
. a) Opłata z tytułu udostępnienia
0,27% x liczba rat Pożyczki x kwota udzielonej Pożyczki netto, tj., z wyłączeniem dodatkowych opłat wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji,
ubezpieczenia w ramach Programu
na dzień podpisania Umowy pożyczki.
ubezpieczeniowego „Bezpieczna
Uwaga! Opłata pobierana jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia pożyczki pieniężnej
Pożyczka”
Zwrot opłaty za niewykorzystany okres
ubezpieczenia (dotyczy opłaty
pobieranej jednorazowo w dniu
uruchomienia) w przypadku rezygnacji
z Programu ubezpieczeniowego
„Bezpieczna Pożyczka” lub
wcześniejszej spłaty pożyczki
pieniężnej
b) Miesięczna opłata z tytułu
udostępnienia ubezpieczenia w
ramach Programu ubezpieczeniowego
„Bezpieczna Pożyczka Silver” lub
Programu ubezpieczeniowego
„Bezpieczna Pożyczka Gold”

0,27% x kwota udzielonej Pożyczki netto* x liczba rat Pożyczki pozostających do spłaty **
* kwota z wyłączeniem dodatkowych opłat wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji, na dzień podpisania Umowy pożyczki
** liczba rat na dzień zakończenia odpowiedzialności z powodu rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej lub na dzień rozwiązania Umowy o
pożyczkę, spłaty Pożyczki, zgodnie z pierwotnym harmonogramem spłaty, niezależnie od liczby rat pożyczki faktycznie spłaconych przez
Pożyczkobiorcę.
Uwaga! W przypadku rezygnacji z Programu ubezpieczeniowego „Bezpieczna Pożyczka” zwrot opłaty dokonywany jest na rachunek kredytowy.
W przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki pieniężnej zwrot opłaty dokonywany jest na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

0,27% x kwota udzielonej pożyczki

Uwaga! Opłata pobierana miesięcznie
w dniu płatności raty (dotyczy Umów o
pożyczkę zawartych od dnia 2 stycznia
2013 r.)
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Lp.

Tytuł opłaty / prowizji

5.

Pożyczka pieniężna PRIVATE BANKING dla Klientów objętych ofertą Private Banking i Wealth Managment

5.1.

Prowizja za udzielenie Pożyczki

5.2

300.000 - 499.999

1,5%

500.000 - 1.499.999

1,4%

1.500.000 - 2.999.999

1,2%

Powyżej

0,9%

3.000.000

Sporządzenie na wniosek Klienta aneksu*
Opłata za sporządzenie aneksu do umów związanych z Pożyczką pieniężną Private Banking

5.3

0 PLN

Wydanie na wniosek klienta historii, zaświadczenia lub opinii dotyczącej posiadanej/spłaconej Pożyczki pieniężnej Private Banking*
Historia, Zaświadczenie lub opinia o posiadanej/spłaconej Pożyczce pieniężnej Private Banking

5.4

Wysokość opłaty / prowizji

0 PLN

Wydrukowanie harmonogramu spłat Pożyczki pieniężnej Private Banking*
Opłata za wydrukowanie harmonogramu spłat Pożyczki pieniężnej Private Banking

0 PLN

* Dla umów o Pożyczkę pieniężną Private Banking zawartych od 1.03.2017 r.
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Rozdział VII Kasa mieszkaniowa
Lp.
1.

Tytuł opłaty / prowizji
Udzielenie kredytu kontraktowego

Wysokość opłaty / prowizji
5% kwoty kredytu

a) Klienci stali

min. 300 PLN

b) Klienci pozostali

min. 400 PLN

2.

Wpłata na rachunek oszczędnościowo-kredytowy

3.

Przelew z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w Banku na
rachunek oszczędnościowo-kredytowy

1,5% kwoty przelewu

4.

Blokada środków na rachunku oszczędnościowo-kredytowym na rzecz innego banku

1% blokowanej kwoty

5.

Wycofanie środków przed upływem deklarowanego okresu

6.

Przelew środków do innego banku

10 PLN

7.

Wydanie zaświadczenia o wysokości wpłat, stanie rachunku, itp.

10 PLN

8.

Zmiana Posiadacza rachunku, przyjęcie dyspozycji w sprawie przeznaczenia wkładu na
wypadek śmierci oraz zmiana tej dyspozycji

15 PLN

9.

Wysłanie do Urzędu Skarbowego zawiadomienia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu
umowy

10 PLN

10.

1,8% kwoty wpłaty

3,5% wycofywanej kwoty

Poszukiwanie i sporządzenie odpisu wyciągu, dowodu do wyciągu, odpisu obrotów na
rachunku za:
a) rok bieżący
b) lata wcześniejsze

7 PLN za każdą rozpoczętą stronę formatu A4
200% opłaty za rok bieżący

11.

Sporządzenie aneksu do umowy kredytowej
(o udzielenie kredytu)

100 PLN

12.

Sporządzenie aneksu do umowy o kredyt kontraktowy
(o oszczędzanie w Kasie Mieszkaniowej)

15 PLN
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Rozdział VIII Inne usługi bankowe
Lp.

Tytuł opłaty / prowizji

1.

Wpłata gotówki dokonywana przez Klienta
(członka wspólnoty mieszkaniowej) na rachunki
prowadzone dla wspólnot mieszkaniowych

2.

Wpłata gotówki w kasie Oddziału, będąca
darowizną, dokonywaną na rachunki bieżące i
oszczędnościowe prowadzone w Banku na rzecz
organizacji pożytku publicznego (np. fundacji,
stowarzyszeń, innych instytucji prowadzących
działalność społecznie użyteczną)

3.

Wezwanie do uzupełnienia / korekty danych w
przelewie walutowym

4.

Zwrot / anulowanie transakcji płatniczej na
życzenie Klienta:
1. wykonanej do 13 miesięcy wstecz:
a. przelew krajowy (w PLN)
b. przelew walutowy
2. wykonanej powyżej 13 miesięcy wstecz
a. przelew krajowy (w PLN)
b. przelew walutowy

5.

Poszukiwanie / prześledzenie transakcji płatniczej
na życzenie Klienta:
1. wykonanej do 13 miesięcy wstecz:
a. przelew krajowy (w PLN)
b. przelew walutowy
2. wykonanej powyżej 13 miesięcy wstecz
a. przelew krajowy (w PLN)
b. przelew walutowy

Wysokość opłaty / prowizji
zgodnie z Tabelą opłat i prowizji ING Banku
Śląskiego Spółka Akcyjna

bez opłat

30 EUR

0 PLN
30 EUR
40 PLN
100 EUR

0 PLN
30 EUR
40 PLN
100 EUR

6.

Realizacja dyspozycji z wsteczną datą waluty na
życzenie Klienta lub innego banku

400 PLN

7.

Skup zniszczonych zagranicznych znaków
pieniężnych – wysokość opłaty zależy od stopnia
zniszczenia banknotu, określonego zgodnie z Regulaminem
skupu zniszczonych zagranicznych znaków pieniężnych

3% lub 10%, lub 15 % wartości nominalnej
banknotu, min. 2 PLN

8.

Blokada środków na rachunkach Klienta na rzecz:
a)

Banku

b) innego banku lub innych instytucji

0 PLN
0,1% łącznej kwoty zablokowanych środków,
wynikającej z jednego wniosku
min. 15 PLN max. 150 PLN

9.1.

Przyjęcie dyspozycji posiadacza rachunku na
wypadek śmierci

15 PLN

9.2.

Odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku na
wypadek śmierci

0 PLN

10.

Wydanie dla osoby uprawnionej zaświadczenia o
saldzie rachunku po śmierci jego posiadacza

11.

Sporządzenie odpisu umów zawartych z Bankiem
oraz innych dokumentów dla rachunków otwartych
i zamkniętych

12.

10 PLN za 1 rachunek

10 PLN za stronę A4 max. 100 PLN

Wydanie (na życzenie Klienta) zaświadczenia / opinii / informacji o transakcjach na
rachunku zamkniętym:
a) za okres ostatnich 12 miesięcy
20 PLN za 1 rachunek
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Lp.

13.

Tytuł opłaty / prowizji
b) za okres wcześniejszy niż 12 miesięcy (za każdy
rozpoczęty rok kalendarzowy)
Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie
informacji stanowiących tajemnicę bankową –
osobom, organom i instytucjom uprawnionym na
podstawie Prawa Bankowego (z wyłączeniem
przypadków określonych w Art. 110 ustawy Prawo
Bankowe) oraz innych przepisów prawa:

Wysokość opłaty / prowizji
30 PLN za 1 rachunek

70 PLN (w tym należny podatek VAT) +
opłaty dodatkowe określone w pkt. 14.1.

Uwaga!
a) Opłata jest pobierana przez każdą jednostkę organizacyjną
Banku udzielającą informacji pozytywnej, tj. w przypadku
posiadania przez Klienta rachunków lub korzystania z
innych usług (w przypadku informacji negatywnej opłaty nie
pobiera się).
b) Opłata jest pobierana także w przypadku udzielania
informacji bezpośrednio biegłym rewidentom w oparciu o
pisemną zgodę posiadacza rachunku, na rzecz, którego
wykonywany jest audyt; opłata pobierana jest od
posiadacza rachunku.
c) Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty
od banków na zasadach wzajemności.
13.
1.

Opłaty dodatkowe z tytułu dostawy dokumentów
a) Kraj
a. Tryb zwykły – list polecony
b.

Tryb ekspresowy – przesyłka kurierska

b) Zagranica
a. Tryb zwykły – list polecony
b.
14.

Tryb ekspresowy – przesyłka kurierska

Przechowanie depozytu (dokumentowy lub
kluczowy) o standardowych wymiarach, w
kopercie bezpiecznej lub w kasecie kasjerskiej
Uwaga! W przypadku, gdy depozyt odbiega wymiarami lub wagą
od standardu opłata zostaje ustalona w drodze indywidualnych
negocjacji.

15.

Wynajęcie skrytki sejfowej
Uwaga! Usługa wycofana z oferty banku,opłata dotyczy umów
zawartych do 1.07.2015 r.

16.

17.

Przechowywanie przejętego przez Bank pojazdu
będącego zabezpieczeniem kredytu
Zgłoszenie/odwołanie zastrzeżenia dokumentu
tożsamości obejmującego swym zasięgiem:

6 PLN
50 PLN
15 PLN / 30 PLN w trybie przyspieszonym
dostawy dokumentów
150 PLN
25 PLN za każdy
rozpoczęty miesiąc

25 PLN za każdy
rozpoczęty miesiąc
10 PLN za każdy dzień przechowywania pojazdu,
max. 600 PLN za cały okres przechowywania
pojazdu

0 PLN

Bank oraz inne banki – uczestników Centralnej Bazy Danych
Dokumenty Zastrzeżone
18.

19.

Wysłanie informacji do pracodawcy / organu
wypłacającego świadczenie emerytalno-rentowe o
numerze rachunku Klienta, na który ma
następować przelew świadczenia z tytułu
wynagrodzenia / emerytury / renty
Usługa doradztwa inwestycyjnego dla Klientów
objętych Ofertą Private Banking lub Wealth
Management:

0 PLN
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Tytuł opłaty / prowizji
a) udzielenie rekomendacji inwestycyjnej1

0 PLN

b) sporządzenie aneksu do umowy Doradztwa Inwestycyjnego

0 PLN

20.

Realizacja operacji inkaso weksla / dokumentowe

20.
1.

Inkaso dokumentowe oraz weksla

20.
2

Opłaty dodatkowe za inkaso weksla i dokumentowe

0,25% kwoty inkasa
min. 15 PLN, max. 300 PLN

20.2.
1.

Inkaso weksla, dokumentowe
a)
kraj

10 PLN

b)

18 PLN

zagranica

21.
1.

Udzielenie posiadaczowi rachunku informacji
zbiorczej o jego rachunkach w bankach

21.
2

Udzielenie informacji zbiorczej o rachunkach
zmarłego w bankach, osobie uprawnionej np.
spadkobiercy

1.

Wysokość opłaty / prowizji

60 PLN (w tym należny podatek VAT)
60 PLN (w tym należny podatek VAT)

opłata za przygotowanie Rekomendacji Inwestycyjnej oraz innych czynności ujętych w Tabeli Opłat i Prowizji naliczane i pobierane są po wykonaniu usługi/ czynności.
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Załącznik nr 1 do Tabeli Opłat i Prowizji
Podatek od czynności cywilnoprawnych
1. Od umowy sprzedaży:
a) nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego,
spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego - 2%,
b) innych praw majątkowych - 1%.
2. Od umów zamiany:
a) przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego
spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego - 2%,
b) przy przeniesieniu własności innych praw - 1%.
3. Od umów ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności -1%.
4. Od ustanowienia hipoteki:
a) na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności - 0,1%,
b) na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej - 19 PLN (od każdej nieruchomości na której ustanowiona
zostanie hipoteka).
5. Podatek pobiera się według stawki najwyższej:
a) jeżeli strony czynności cywilnoprawnej, wyniku, której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębniły wartości
rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki - od łącznej wartości tych rzeczy lub praw,
b) jeżeli przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których obowiązują różne stawki.
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