ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna
ERRATA DO REGULAMINU
EMERYTALNEGO

INDYWIDUALNEGO

KONTA

ZABEZPIECZENIA

ING Bank Śląski SA informuje, iż w treści Regulaminu, o którym mowa powyżej wprowadza się
następujące zmiany:
a) W § 1 ust 1 powinien posiadać brzmienie:
Bank – ING Bank Śląski Spółka Akcyjna 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 634013-54-75, 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;
b) W § 2 ust 4 powinien posiadać brzmienie:
Umowa rozwiązuje się w przypadku:
1) Wypłaty transferowej z IKZE prowadzonego w Banku – z chwilą przekazania środków,
2) Zwrotu środków zgromadzonych na IKZE w Banku – z dniem upływu okresu wypowiedzenia,
3) Wypłaty – z chwilą przekazania wszystkich środków Oszczędzającemu lub Osobom
uprawnionym.
4) Śmierci – z dniem śmierci Oszczędzającego. Dokumenty potwierdzające śmierć
Oszczędzającego, określone są w rozdziale dotyczącym postepowania w przypadku śmierci
posiadacza w Regulaminie świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia
rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób
fizycznych.
c) W § 8 ust 5 powinien posiadać brzmienie:
Bank zawiadamia posiadacza rachunku IKZE o zmianach Regulaminu, w sposób
z nim uzgodniony i określony w rozdziale z postanowieniami końcowymi w Regulaminie
świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościoworozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych. Jeżeli w terminie 14 dni od
otrzymania powiadomienia posiadacz rachunku IKZE nie złoży pisemnego oświadczenia o braku
akceptacji zmian, uważa się je za przyjęte. Złożenie oświadczenia o braku akceptacji zmian jest
równoznaczne z rozwiązaniem umowy dokonanym z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie
proponowanych zmian. Skutkiem rozwiązania umowy jest zamknięcie rachunku IKZE przez Bank.
Errata sporządzona w dniu 01.07.2016r.

