Regulaminu oferty specjalnej „Bonus na start”
Oferent
§1
Oferta specjalna „Bonus na start” (dalej: Oferta) jest ofertą ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą
w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców
w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000 zł oraz kapitale
wpłaconym w kwocie 130 100 000 zł, NIP 634-013-54-75 o międzynarodowym kodzie
identyfikacyjnym w systemie SWIFT (BIC) - INGBPLPW i adresie poczty elektronicznej:
info@ingbank.pl i numerze telefonu: 801 222 222, podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru
Finansowego z siedzibą w Warszawie, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa (dalej:
Bank).

Osoby, do których Bank kieruje Ofertę
§2
Z oferty specjalnej mogą skorzystać osoby fizyczne, które:
1. nie prowadzą działalności gospodarczej (klienci indywidualni),
2. spełnią warunki opisane w pkt 1) albo pkt 2) tego paragrafu:
1) w czasie trwania Oferty jako pierwszą zawarły umowę o Otwarte Konto Oszczędnościowe
w PLN (dalej: OKO) i od 20.12.2018 r. nie są i nie byli posiadaczami / współposiadaczami
następujących rachunków w PLN:
a) Otwartego Konta Oszczędnościowego,
b) Otwartego Konta Oszczędnościowego Direct,
c) Otwartego Konta Oszczędnościowego Premium,
d) Dream Saver,
2) w czasie trwania Oferty zawarły kolejną umowę o Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN
(dalej: OKO) i są posiadaczami / współposiadaczami rachunku wymienionego w pkt 1) a)d) tego paragrafu, otwartego przed 20.12.2017 r. i na tym rachunku:
 nie wykazywały aktywności, to znaczy, że nie dokonywały transakcji wpłaty
lub wypłaty, od 20.12.2017 r. do dnia zawarcia umowy o nowy rachunek OKO,
oraz
 miały średnie saldo nie większe niż 10 PLN od 20.12.2017 r. do 19.12.2018 r.

Okres obowiązywania Oferty
§3
Oferta obwiązuje od 20.12.2018 r. do 6.03.2019 r.
Przedmiot i zasady Oferty
§4
1. Przedmiotem Oferty jest podwyższenie oprocentowania standardowego na OKO określonym
w § 2 o 1,8 p.p. (słownie: jeden i osiem dziesiątych punktu procentowego) dla kwot poniżej
100.000 PLN, przez 4 miesiące, licząc od dnia otwarcia rachunku OKO. Podwyższone
oprocentowanie Bank liczy w stosunku rocznym.
2. Oferta obejmuje tylko jeden rachunek OKO danego posiadacza / współposiadacza.
3. Podwyższone oprocentowanie Bank nalicza od wszystkich środków poniżej 100 000 PLN
(słownie: sto tysięcy złotych), zgromadzonych na rachunku OKO przez 4 miesiące licząc od
dnia otwarcia tego rachunku. Dotyczy ono rachunków OKO otwieranych do 6.03.2019 r.
4. W przypadku rachunków wspólnych każdy współposiadacz musi spełnić warunki określone
w § 2.
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5. Zamiana rachunku OKO z indywidualnego na wspólny w trakcie trwania Oferty spowoduje, że
klient utraci prawo do podwyższonego oprocentowania, jeśli dodany współposiadacz nie
spełnia warunków określonych w § 2.
6. Jeśli klient rozwiąże umowę rachunku OKO, przed upływem okresu obowiązywania
podwyższonego oprocentowania, o jakim mowa w ust. 1 tego paragrafu - traci prawo do
podwyższonego oprocentowania.

Kapitalizacja odsetek naliczanych w ramach Oferty
§5
1. Odsetki wynikające z podwyższonego oprocentowania Bank naliczy od środków
zgromadzonych przez 4 miesiące od dnia otwarcia rachunku OKO i dopisze do salda rachunku
OKO w pierwszym dniu roboczym, następującym po upływie tego okresu.
2. Zgromadzone na rachunku OKO środki, które nie są objęte podwyższonym oprocentowaniem
są oprocentowane standardowo, według zmiennej stopy procentowej z miesięczną
kapitalizacją odsetek, zgodnie z umową zawartą z klientem.
3. Odsetki standardowe oraz odsetki wynikające z podwyższonego oprocentowania Bank
zaksięguje na rachunku OKO odrębnie.
4. Bank, zgodnie z przepisami podatkowymi, zobowiązany jest do prawidłowego obliczenia i
poboru podatku należnego od odsetek wypłaconych lub postawionych do dyspozycji,
naliczanych od środków zgromadzonych na rachunku OKO oraz do odprowadzenia
pobranego podatku do właściwego urzędu skarbowego.
Informacja o danych osobowych
§6
ING Bank Śląski S.A. informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu
Oferty. W związku z realizacją Oferty Bank przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, PESEL,
adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu Uczestnika. Na podstawie niniejszego
regulaminu powyżej wskazane dane osobowe uczestników są przetwarzane w związku z
uczestnictwem w Ofercie, w tym w celu przystąpienia do niej, wykonania praw i obowiązków
związanych z Ofertą w okresie jej obowiązywania, a także w celu archiwizacyjnym. Prawa
uczestników i pozostałe informacje wymagane prawem o danych osobowych zostały podane
w odrębnej informacji dot. danych osobowych, która jest udzielana każdemu klientowi Banku.

Postanowienia końcowe
§7
1. Aktualną treść Regulaminu Bank udostępnia w swoich placówkach oraz na swojej stronie
internetowej.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności dotyczących reklamacji oraz
postępowań pozasądowych i sądowych, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu
świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków płatniczych dla
osób fizycznych.
3. Bank może zmienić Ofertę lub Regulamin, ale zmienione warunki Oferty lub postanowienia
Regulaminu będą obowiązywać jedynie dla umów zawartych po wprowadzeniu takich zmian.
Bank doręczy klientowi tekst zmienionego Regulaminu.

Regulamin obowiązuje od 20.12.2018 r.
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