ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
www.ingbank.pl

Regulamin Oferty specjalnej
„Benefity za pensje”
Definicje
1.

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1)
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 130 100 000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie
130 100 000,00 zł, NIP 634-013-54-75, o międzynarodowym kodzie identyfikacyjnym
w systemie SWIFT (BIC) – INGBPLPW, 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.
2)
DRI - Dyspozycja Regularnego Inwestowania zgodnie z Regulaminem świadczenia przez
ING Bank Śląski S.A. usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów
uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania.
3)
Formularz zgłoszeniowy – formularz przystąpienia Uczestnika do Oferty specjalnej „Benefity za
pensje” w Moim ING.
4)
Klient indywidualny – posiadacz rachunku w rozumieniu Regulaminu świadczenia przez ING Bank
Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz
rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych.
5)
Kod promocyjny - to ciąg znaków CY131001922, którego wpisanie we wniosku o pożyczkę
gotówkową upoważnia do skorzystania z Oferty specjalnej, z zastrzeżeniem spełnienia
pozostałych warunków określonych w Regulaminie.
6)
Konto – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w PLN prowadzony w oparciu o Regulamin
świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo
– rozliczeniowych, który Uczestnik posiada na 25 czerwca 2017 r.
7)
Moje ING – wersja systemu bankowości internetowej dostępna dla klientów Banku zgodnie
z Regulaminem świadczenia usług Systemu bankowości internetowej ING Banku Śląskiego S.A.
8)
Oferta – Oferta specjalna „Benefity za pensje”.
9)
OKO – Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN, prowadzone w oparciu o Regulamin świadczenia
przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych, które Uczestnik posiada
na 25 czerwca 2017 r.
10) Uczestnik – Uczestnikami Oferty specjalnej mogą być osoby fizyczne o pełnej zdolności do
czynności prawnych (konsumenci), które otrzymają od Banku informację o możliwości
skorzystania z Oferty oraz spełnią warunki opisane w Regulaminie w pkt 3 .
11) Regulamin – Regulamin Oferty specjalnej „Benefity za pensje”.

Okres obowiązywania Oferty
2.

Oferta obowiązuje od 27 czerwca 2017 r. do 30 września 2017 r.

Warunki Oferty
3.

Aby skorzystać z Oferty, Uczestnik musi spełnić wszystkie poniższe warunki:
1)
od 27 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r. wypełnić i wysłać Formularz zgłoszeniowy
w Moim ING,
2)
od 27 czerwca 2017 r. do 30 września 2017 r. przekazywać wynagrodzenie na swoje Konto
w wysokości min. 1000 zł (jednorazowo), co najmniej w dwóch dowolnych miesiącach
kalendarzowych. Wynagrodzenie nie może być przekazywane z rachunku, którego
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3)
4)

posiadaczem jest Klient indywidualny. Nie będą też brane pod uwagę wpłaty własne
w oddziałach Banku lub wpłatomatach Banku,
co najmniej do 10 listopada 2017 r. być posiadaczem Konta, na którym zostało zaksięgowane
wynagrodzenie wskazane w pkt 3.2),
co najmniej do 10 października 2017 r. być posiadaczem OKO.

Nagrody za pensje
4.

5.
6.

7.

8.

Każdy Uczestnik, który spełni warunki Oferty, opisane w pkt 3, otrzyma:
1) nagrodę w wysokości 100 zł. Wypłata nagrody nastąpi 20 października 2017 r. na Konto uczestnika,
o którym mowa w pkt 3.3),
2) podwyższenie oprocentowania standardowego na rachunku OKO o 1,80% (słownie: jeden i
osiemdziesiąt setnych punktu procentowego), przy czym podwyższone oprocentowanie jest
naliczane:
a) dla kwot do 10 000 zł,
b) w okresie od 10 października 2017 r. do 10 stycznia 2018 r.- nie dłużej jednak niż do dnia
poprzedzającego dzień rozwiązania umowy OKO.
Podwyższone oprocentowanie obliczane jest w stosunku rocznym.
Oferta obejmuje tylko jeden rachunek OKO danego Uczestnika.
Odsetki, które wynikają z podwyższonego oprocentowania, Bank naliczy od środki zgromadzonych
od 10 października 2017 r. do 10 stycznia 2018 r. Następnie dopisze je do salda rachunku OKO wraz
z odsetkami standardowymi, stosując miesięczną kapitalizację odsetek - zgodnie z zawartą umową
rachunku OKO.
Zgromadzone na rachunku OKO środki, które nie są objęte podwyższonym oprocentowaniem,
są oprocentowane standardowo, według zmiennej stopy procentowej z miesięczną kapitalizacją
odsetek - zgodnie z zawartą umową OKO.
Odsetki standardowe oraz odsetki, które wynikają z podwyższonego oprocentowania, Bank zaksięguje
na OKO jedną transakcją w danym miesiącu.

Nagroda za DRI
9.

Uczestnik może otrzymać kolejne 100 zł, jeśli spełni wszystkie warunki opisane w pkt 3 oraz dodatkowo
spełni wszystkie poniższe warunki:
1)
w dniu 25 czerwca 2017 r. nie posiada DRI,
2)
wypełni ankietę odpowiedniości (ankietę inwestycyjną),
3)
podpisze z Bankiem Umowę o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia
lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
4)
w okresie od 27 czerwca 2017 r. do 30 września 2017 r.:
a) złoży zlecenie otwarcia nowego rejestru w funduszach inwestycyjnych przez system
bankowości internetowej lub w oddziale, na podstawie zawartej z Bankiem Umowy
pośrednictwa,
b) dokona wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa na ten rejestr,
c) złoży DRI w ramach tego rejestru,
d) nabędzie jednostki uczestnictwa w ramach tej DRI, co najmniej dwa razy,
e) złoży dyspozycję odbioru potwierdzeń drogą elektroniczną (na adres e-mail) na ten
rejestr.
Wypłata nagrody nastąpi 20 października 2017 r. na Konto Uczestnika, o którym mowa w pkt 3.3).

Nagroda za pożyczkę
10. Klient może otrzymać kolejne 100 zł, jeśli spełni wszystkie warunki opisane w pkt 3 oraz dodatkowo
spełni wszystkie poniższe warunki:
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1) złoży w terminie od 27 czerwca 2017 r. do 30 września 2017 wniosek o pożyczkę poprzez Moje
ING sam (tj. bez współwnioskodawcy) w wysokości od 5 000 zł do 60 000 zł (kwota łączna wraz z
kredytowaną prowizją, jeśli taki wariant został wybrany). Ponadto, jeśli klient pozostaje we
wspólnocie majątkowej małżeńskiej, to kwota, o którą wnioskuje nie może przekroczyć 50 000 zł,
łącznie z zawartymi umowami o pożyczki w Banku przez klienta lub jego współmałżonka
(któremu wyraził zgodę na udzielenie ww. produktów w Banku). W przypadku pożyczek Bank
dolicza do ww. sumy kwotę pozostałego do spłaty kapitału na dzień złożenia nowego wniosku
oraz
2) spełni dodatkowe warunki jak niżej:
a) będzie użytkownikiem Mojego ING,
b) wpisze w wyznaczonym miejscu we wniosku o pożyczkę kod promocyjny: CY131001922,
c) zawrze umowę w okresie ważności decyzji kredytowej (umowa może być zawarta
elektronicznie za pomocą Moje ING lub w formie papierowej),
d) nie odstąpi od zawartej umowy o pożyczkę,
e) nie odstąpi od zawartej umowy ubezpieczenia (jeśli taką umowę zawarł), ani nie zrezygnuje z
ubezpieczenia pożyczki,
f) zapłaci w terminie i pełnej wysokości pierwszą ratę pożyczki wraz ze składką ubezpieczeniową
(jeżeli została wybrana oferta z ubezpieczeniem).
11. Bank zastrzega, że dochody z tytułu świadczenia macierzyńskiego/rodzicielskiego/ chorobowego,
świadczenia przedemerytalnego i prowadzonej działalności gospodarczej nie są uwzględniane przy
wnioskowaniu o pożyczkę w ramach Oferty.
12. W ramach Oferty Uczestnik może zawrzeć tylko jedną umowę o pożyczkę.
13. Wypłata nagrody nastąpi do 10–go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik
zapłaci pierwszą ratę (wraz ze składką ubezpieczeniową, jeśli wybrał ofertę z ubezpieczeniem), stosownie
do ustalonego w umowie pożyczki sposobu spłaty na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku,
najpóźniej do 10 listopada 2017 r. na Konto uczestnika, o którym mowa w pkt 3.3).

Podatek od nagród
14. 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.
15. W przypadku otrzymania nagrody o której mowa w z pkt 4.1) oraz pkt 9, Bank ustanawia ponadto
dodatkową nagrodę pieniężną o wartości 23 zł, z zastrzeżeniem, że kwota ta nie zostanie wypłacona
Uczestnikowi, lecz przeznaczona zostanie na sfinansowanie należnego 19% podatku dochodowego
od osób fizycznych.
16. Nagrody, o których mowa w pkt 4.1) i 9 podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym 19% podatkiem
dochodowym od osób fizycznych na podstawie art.30 ust.1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych z 26 lipca 1991r . Bank, jako płatnik, zobowiązany jest - stosownie do art.41 ust.4
i art.42 ust.1 w/w ustawy - do obliczenia, pobrania i odprowadzenia kwoty podatku do właściwego
urzędu skarbowego.
17. W przypadku przekazania nagrody głównej uczestnikowi mającemu status nierezydenta podatkowego,
który przedstawił Bankowi ważny certyfikat rezydencji podatkowej, wydany przez organ podatkowy
kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania – zastosowanie
znajdzie 0% stawka podatku, a podstawę opodatkowania (i raportowania podatkowego) stanowić będzie
wyłącznie wartość nagrody, o której mowa w pkt 4.1) i 9.
18. W przypadku nagrody o której mowa w z pkt 10 jest ona nagrodą w sprzedaży premiowej, o której mowa
w art. 21 ust. 1 pkt.68 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(t.j. z 2016 poz.2032 ze zm.). Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.
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Postanowienia końcowe
19. Uczestnik, w ramach Oferty, po spełnieniu warunków opisanych w pkt 3,9,10, może łącznie otrzymać
max 300 zł – czyli 100 zł za przelew wynagrodzenia, 100 zł za DRI, 100 zł za pożyczkę.
20. Z Oferty wyłączeni są pracownicy Banku.
21. Bank przekazuje Regulamin Uczestnikom na stronie: www.ingbank.pl/benefity, w Moim ING oraz w
swoich placówkach
22. 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 oszczędnościowo-rozliczeniowych
oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych.
23. Uczestnictwo w Ofercie oznacza akceptację zasad zawartych w Regulaminie.
24. Uczestnik – przystępując do Oferty – akceptuje postanowienia Regulaminu oraz zgadza się, aby ING Bank
Śląski S.A. przetwarzał jego dane osobowe dla celów Oferty zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby Oferty
jest Bank. Bank będzie przetwarzał dane osobowe na zasadach określonych w Regulaminie. Podanie
danych osobowych wymaganych Regulaminem jest dobrowolne, a osoba której dane osobowe dotyczą,
ma prawo wglądu do nich, może je zmieniać w przypadku, gdy są nieaktualne lub niezgodne
z rzeczywistością i może żądać zaprzestania ich przetwarzania. W związku z realizacją Oferty Bank
przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, PESEL, adres e-mail. Na podstawie niniejszego
Regulaminu dane osobowe uczestników będą przetwarzane tylko w okresie Oferty i tylko w celu
przystąpienia do niej, wykonania praw i obowiązków związanych z Ofertą, a także w celu
archiwizacyjnym.
25. Bank może zmienić Regulamin, ale zmienione warunki Regulaminu będą dotyczyć jedynie Uczestników,
którzy przystąpili do oferty po wprowadzeniu zmian. Osobom przystępującym Bank przekaże tekst
zmienionego Regulaminu.
Regulamin obowiązuje od 27.06.2017 r.
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