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1) nie mniej niż o 0,10 punktu procentowego w przypadku wzrostu stopy
referencyjnej NBP o co najmniej 0,10 punktu procentowego lub wzrostu stopy
WIBOR 1M o co najmniej 0,10 punktu procentowego lub
2) nie mniej niż o 0,10 punktu procentowego w przypadku wzrostu rocznego
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez GUS, o co
najmniej 1 punkt procentowy.
7. Bank może obniżyć oprocentowanie, o którym mowa w ust. 5:
1) nie więcej niż o jednokrotność zmiany w przypadku spadku stopy referencyjnej
NBP o co najmniej 0,10 punktu procentowego lub spadku stopy WIBOR 1M o co
najmniej 0,10 punktu procentowego lub
2) nie więcej niż o jednokrotność zmiany w przypadku spadku rocznego wskaźnika
cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez GUS, o co najmniej
1 punkt procentowy.
8. W przypadku rachunku prowadzonego w walutach obcych, oprocentowanego wg
zmiennej stopy procentowej, zmiany niżej wymienionych czynników bazowych
(przesłanek zmiany), skutkują uprawnieniem banku do podwyższenia lub obniżenia - w
czasie trwania umowy rachunku – stopy procentowej przyjętej w dniu zawarcia umowy
rachunku (ważne okoliczności zmiany stopy procentowej):
1) zmiana co najmniej jednej ze stóp procentowych ustalanych lub ogłaszanych
przez banki centralne lub organy kształtujące politykę pieniężną w zakresie stóp
procentowych dla waluty obcej, w której prowadzony jest rachunek, stanowiąca
czynnik dominujący, tj. czynnik stanowiący podstawę zmiany oprocentowania
w przypadku rozbieżnego kierunku zmian wskaźników bazowych rozumianego
jako równoczesny wzrost jednego i spadek drugiego czynnika,
2) zmiana stawki referencyjnej rynku bankowego - odpowiednia dla danej waluty
EURIBOR albo LIBOR na rynku międzybankowym (EURIBOR 1M albo LIBOR
1M),
3) zmiana wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez GUS
za dany miesiąc, mierzonego w stosunku do analogicznego miesiąca roku
poprzedniego.
9. Bank może podwyższyć oprocentowanie, o którym mowa w ust. 8:
1) nie mniej niż o 0,10 punktu procentowego w przypadku wzrostu stopy
referencyjnej banku centralnego lub organu kształtującego politykę pieniężną
w zakresie stóp procentowych dla waluty obcej, w której prowadzony jest
rachunek, o co najmniej 0,10 punktu procentowego lub
2) nie mniej niż o 0,10 punktu procentowego w przypadku wzrostu stopy EURIBOR
1M albo LIBOR 1M o co najmniej 0,10 punktu procentowego lub
3) nie mniej niż o 0,10 punktu procentowego w przypadku wzrostu rocznego
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez GUS, o co
najmniej 1 punkt procentowy.

ERRATA DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA PRZEZ ING BANK ŚLĄSKI S.A.
USŁUG W RAMACH PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH ORAZ RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DLA
OSÓB FIZYCZNYCH
ING Bank Śląski SA informuje, iż w treści Regulaminu, o którym mowa powyżej
wprowadza się następujące zmiany:
a) w rozdziale II. RACHUNKI w części D.OPROCENTOWANIE § 21 powinien brzmieć:
1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach oszczędnościowo - rozliczeniowych nie
są oprocentowane.
2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach oszczędnościowych oprocentowane są
w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej.
3. Środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych podlegają oprocentowaniu od dnia
wpływu na rachunek do dnia poprzedzającego wypłatę z tego rachunku lub do dnia
poprzedzającego rozwiązanie umowy rachunku. Odsetki oblicza się za faktyczną liczbę
dni kalendarzowych przyjmując, że rok obrachunkowy liczy 365 dni (również w roku
przestępnym).
4. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowych naliczane są za
okres od daty poprzedniej kapitalizacji odsetek do dnia poprzedzającego kolejną
kapitalizację i są dopisywane do salda na koniec każdego miesiąca, w którym nastąpiła
kapitalizacja. Informacje o stosowanych w Banku terminach kapitalizacji odsetek
zawiera Komunikat.
5. W przypadku rachunku prowadzonego w złotych polskich oprocentowanego wg
zmiennej stopy procentowej, zmiany niżej wymienionych czynników bazowych
(przesłanek zmiany), skutkują uprawnieniem Banku do podwyższenia lub obniżenia - w
czasie trwania umowy rachunku – stopy procentowej przyjętej w dniu zawarcia umowy
rachunku (ważne okoliczności zmiany stopy procentowej):
1) zmiana stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP) stanowiącej
czynnik dominujący, tj. czynnik stanowiący podstawę zmiany oprocentowania
w przypadku rozbieżnego kierunku zmian czynników bazowych, rozumianego jako
równoczesny wzrost jednego i spadek drugiego czynnika bazowego,
2) zmiana stopy WIBOR dla jednomiesięcznych lokat na rynku międzybankowym
(WIBOR 1M),
3) zmiana ogólnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego
przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) za dany miesiąc, mierzonego w stosunku
do analogicznego miesiąca roku poprzedniego.
6. Bank może podwyższyć oprocentowanie, o którym mowa w ust. 5:
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umowy z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.
Skutkiem rozwiązania umowy jest zamknięcie rachunku oszczędnościowego przez
Bank.

10.Bank może obniżyć oprocentowanie, o którym mowa w ust. 8:
1) nie więcej niż o jednokrotność zmiany w przypadku spadku stopy referencyjnej
banku centralnego lub organu kształtującego politykę pieniężną w zakresie stóp
procentowych dla waluty obcej, w której prowadzony jest rachunek, o co najmniej
0,10 punktu procentowego lub
2) nie więcej niż o jednokrotność zmiany w przypadku spadku stopy EURIBOR 1M
albo LIBOR 1M o co najmniej 0,10 punktu procentowego lub
3) nie więcej niż o jednokrotność zmiany w przypadku spadku rocznego wskaźnika
cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez GUS, o co najmniej
1 punkt procentowy.
11.W przypadkach nadzwyczajnych (np. analiza działań banków konkurencyjnych,
szczególny interes Banku), Bank ma uprawnienie do podwyższenia oprocentowania
pomimo braku zaistnienia przesłanek zmiany, o których mowa w ust. 5 i ust. 8.
12 Bank dokonuje pomiaru wartości czynników bazowych w wybranych miesiącach
danego roku kalendarzowego.
13. Jeśli w dacie pomiaru czynników bazowych okaże się, że podlegały one zmianom
w stosunku do ostatniego pomiaru, to w zależności od kierunku tych zmian Bank może
podwyższyć lub obniżyć oprocentowanie.
14. Zmiana oprocentowania dokonana przez Bank, o której mowa w ust. 6, ust. 7, ust. 9
oraz w ust. 10, stanowić będzie ukształtowanie nowej treści umowy w zakresie
wysokości oprocentowania. Zmiana ta dokonuje się w trybie określonym w ust. 18 i nie
wymaga zawarcia przez strony aneksu do umowy rachunku.
15.W przypadku zaistnienia, którejkolwiek z ważnych przyczyn do podwyższenia albo
obniżenia oprocentowania, o których mowa w ust. 6, ust. 7, ust. 9 i ust. 10, Bank jest
uprawniony do podjęcia decyzji – odpowiednio – o podwyższeniu albo obniżeniu
oprocentowania, w ciągu 365 dni od dnia zaistnienia określonej przesłanki, będącej
podstawą zmiany.
Bank zastrzega sobie prawo dokonania zmiany, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym, w terminie do 180 dni od dnia podjęcia decyzji w tym zakresie.
16.Wysokość oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym
oraz jego zmiany podawane są do wiadomości klientów na tablicy ogłoszeń
w placówkach Banku, za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej oraz na
stronie internetowej Banku.
17. W przypadku rozbieżnego kierunku zmian czynników bazowych, rozumianego jako
równoczesny wzrost jednego i spadek drugiego czynnika bazowego, podstawę zmiany
oprocentowania stanowi czynnik dominujący, ustalony na podstawie całokształtu
okoliczności zmian.
18. O obniżeniu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym,
Bank powiadamia posiadacza rachunku, w sposób z nim uzgodniony i określony w § 90
ust. 4 i 5. Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia posiadacz rachunku
nie złoży pisemnego oświadczenia o braku akceptacji zmian, uważa się je za przyjęte.
Złożenie oświadczenia o braku akceptacji zmian jest równoznaczne z rozwiązaniem

b) w rozdziale VI. POSTANOWIENIA DODATKOWE w części B. Opłaty § 80 powinien
brzmieć:
1.

2.

3.
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Za czynności związane z obsługą rachunków, a także za usługi udostępnione w ramach
zawartej umowy, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą opłat i prowizji lub
na zasadach określonych w odrębnej umowie. Tabela opłat i prowizji jest dostępna
w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku. Posiadacz rachunku
upoważnia Bank, udzielając w tym zakresie nieodwołalnego, w okresie trwania
umowy pełnomocnictwa do pobierania z rachunku należnych Bankowi opłat i prowizji
za usługi świadczone przez Bank na podstawie zawartej umowy, zgodnie z Tabelą
opłat i prowizji lub na zasadach określonych w odrębnej umowie.
W czasie trwania umowy Bank może dokonywać zmiany Tabeli opłat i prowizji,
w tym wysokości opłat i prowizji za czynności związane z obsługą rachunku, a także
za usługi udostępnione w ramach zawartej umowy, określonych w Tabeli opłat
i prowizji, w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn uzasadniających taką zmianę
(ważne przyczyny), z zastrzeżeniem ust. 7.
Bank jest uprawniony do podwyższenia wysokości opłat i prowizji, o nie więcej niż
200 % dotychczas obowiązującej stawki, w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej
z niżej określonych ważnych przyczyn:
1) wzrostu o co najmniej 0,30 punktu procentowego wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) za dany
miesiąc, w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego,
2) wzrostu o co najmniej 1 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez GUS
za dany miesiąc, w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego,
3) wprowadzenia nowych lub zmiany przepisów prawa wpływających na zasady
i sposób świadczenia przez Bank usług w ramach umowy zawartej z posiadaczem
rachunku lub wpływających na zasady korzystania z tych usług przez posiadacza
rachunku, powodujących wzrost ponoszonych przez Bank kosztów świadczenia
tych usług,
4) wydanie decyzji, rekomendacji, zalecenia, stanowiska, orzeczenia lub innego
dokumentu przez organ nadzorczy lub inny uprawniony podmiot, określającego
zasady świadczenia przez Bank usług lub określającego zasady korzystania z tych
usług przez posiadacza rachunku w ramach zawartej z nim umowy,
powodujących wzrost ponoszonych przez Bank kosztów świadczenia tych usług,
5) podwyższenia cen usług świadczonych na rzecz Banku przez podmioty trzecie,
na podstawie umów, których Bank jest stroną, a które to usługi są świadczone
w celu wykonania przez Bank umów zawartych z posiadaczem rachunku / karty,
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4.

5.

6.

7.

8.

powodujących wzrost ponoszonych przez Bank kosztów wykonywania tych
umów, z zastrzeżeniem, że nowa stawka opłaty będzie skalkulowana na
podstawie tych samych kryteriów, w oparciu o które została wyliczona opłata
pierwotna,
6)
dodania nowego zakresu usługi (funkcji technicznych, informatycznych)
i operacji dokonywanych przy ich użyciu, którymi posiadacz rachunku
dysponował w dacie zawarcia umowy o tę usługę, jeżeli zmiana ta pociąga za
sobą podwyższenie kosztów czynności wykonywanych dotąd w ramach umowy.
Bank jest uprawniony do podwyższenia wysokości opłat i prowizji, których
dotychczasowa wysokość wynosi 0 zł, w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn
uzasadniających taką zmianę (ważne przyczyny), o których mowa w ust. 3 pkt 1) – 6).
W takim przypadku nie stosuje się ograniczenia wysokości zmiany, o której mowa
w ust. 3 w zdaniu pierwszym.
Bank jest uprawniony do obniżenia wysokości opłat i prowizji w każdym czasie, w tym
także w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z niżej określonych ważnych
przyczyn:
1)
spadku o co najmniej 1,50 punktu procentowego wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych, ogłaszanego przez GUS za dany miesiąc, w stosunku do
analogicznego miesiąca roku poprzedniego, co najmniej w takim samym zakresie
w jakim wskaźnik ten uległ zmianie,
2) spadku o co najmniej 1,50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez GUS
za dany miesiąc, w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego, co
najmniej w takim samym zakresie w jakim wynagrodzenie to uległo zmianie.
W przypadku zaistnienia, którejkolwiek z ważnych przyczyn do podwyższenia albo
obniżenia wysokości opłat i prowizji, Bank jest uprawniony do podjęcia decyzji –
odpowiednio – o podwyższeniu albo obniżeniu wysokości opłat i prowizji, w ciągu 365
dni od dnia zaistnienia określonej przesłanki, będącej podstawą zmiany.
Bank zastrzega sobie prawo dokonania zmiany, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym, w terminie do 180 dni od dnia podjęcia decyzji w tym zakresie.
Bank jest uprawniony do wprowadzenia opłat lub prowizji w przypadku nowej usługi
oraz nowej funkcjonalności w ramach dotychczasowej usługi, do tej pory nie
oferowanej przez Bank albo oferowanej bezpłatnie i nie przewidzianej w obowiązującej
Tabeli opłat i prowizji.
Jeżeli posiadacz rachunku musi korzystać z nowej usługi lub funkcjonalności, o której
mowa w zdaniu pierwszym, w celu wykonywania umowy, Bank jest uprawniony do
wprowadzenia opłat i prowizji w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z ważnych
przyczyn, o których mowa w § 80 ust. 3 pkt 3) - 6) oraz w § 105 ust. 1 pkt 4).
W przypadku, gdy posiadacz rachunku, w celu wykonywania umowy, nie musi
korzystać z nowej usługi lub funkcjonalności, o której mowa w ust. 7, nie znajduje
zastosowania tryb powiadamiania, określony w ust. 11 i ust. 12, a Bank informuje

9.

10.

11.

12.

o wprowadzeniu opłaty lub prowizji na stronie internetowej Banku oraz na tablicy
ogłoszeń w placówkach Banku.
Bank jest uprawniony do wycofania dotychczas obowiązujących tytułów (nazw) opłat
i prowizji w każdym czasie. Bank informuje o wycofaniu dotychczas obowiązujących
tytułów opłat i prowizji na stronie internetowej Banku oraz na tablicy ogłoszeń
w placówkach Banku.
Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Tabeli opłat i prowizji, w zakresie innym niż
związany z wysokością opłat i prowizji, przypadku zaistnienia przynajmniej jednej
z ważnych przyczyn określonych w § 105 ust. 1.
O zmianach Tabeli opłat i prowizji Bank powiadamia posiadacza rachunku
oszczędnościowo - rozliczeniowego, w zakresie tego rachunku i świadczonych do
niego usług, w sposób z nim uzgodniony i określony w § 90 ust. 1 i 3, nie później niż
dwa miesiące przed proponowaną datą wejścia w życie zmian. Jeżeli przed
proponowaną datą wejścia w życie zmian posiadacz rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego nie złoży pisemnego sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że
posiadacz rachunku wyraził na nie zgodę. Posiadacz rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego ma prawo przed datą proponowanego wejścia w życie zmian
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat.
W przypadku, gdy posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego złoży
sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym,
umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych
zmian, bez ponoszenia opłat. Posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
zobowiązany jest do natychmiastowej spłaty salda debetowego i uiszczenia wszelkich
należnych Bankowi opłat i prowizji - najpóźniej w dacie rozwiązania / wygaśnięcia
umowy, pod rygorem wszczęcia przez Bank postępowania egzekucyjnego,
a w przypadku rozwiązania / wygaśnięcia umowy o kartę także do dopełnienia
obowiązku wynikającego z § 74 ust 2.
O zmianach Tabeli opłat i prowizji Bank powiadamia posiadacza rachunku
oszczędnościowego, w zakresie tego rachunku i świadczonych do niego usług,w sposób
z nim uzgodniony i określony w § 90 ust. 4 i 5. Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania
powiadomienia posiadacz rachunku oszczędnościowego nie złoży pisemnego
oświadczenia o braku akceptacji zmian, uważa się je za przyjęte. Złożenie oświadczenia
o braku akceptacji zmian jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy z dniem
poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. Skutkiem rozwiązania
umowy jest zamknięcie rachunku oszczędnościowego przez Bank. W przypadku
rozwiązania umowy, Bank pobierze opłaty i prowizje należne do dnia rozwiązania
umowy, w wysokości sprzed dokonania zmian w Tabeli opłat i prowizji.

Errata sporządzona w dniu 1.12.2014 r.
Małgorzata Kołakowska
Prezes Zarządu
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