Tabela Opłat i Prowizji

Wyciąg z Tabeli Opłat i Prowizji
przedsiębiorcy
obowiązujący od 1.07.2018 r.

Tytuł opłaty / prowizji

Wysokość opłaty / prowizji

KONTO Z LWEM

Konto Direct dla firmy

KONTO Z LWEM w walutach obcych

Otwarcie rachunku

0 PLN

0 PLN

Prowadzenie pierwszego rachunku3 – opłata miesięczna

0 PLN2

19 PLN

Prowadzenie kolejnego rachunku3 – opłata miesięczna

0 PLN2

19 PLN

Wyciąg – opłata za każdy wyciąg:
a) miesięczny
–– wysyłany do rachunku nieudostępnionego w systemie bankowości
internetowej
–– wysyłany do rachunku udostępnionego w systemie bankowości
internetowej
–– odbierany w Oddziale
b) po każdej zmianie salda
–– wysyłany
–– odbierany w Oddziale Banku
c) udostępniany w systemie bankowości internetowej – miesięczny lub po
każdej zmianie salda
d) wyciąg na żądanie – bieżący, historyczny
2

opłata za prowadzenie rachunku wynosi 0,00 PLN w przypadku spełnienia warunku aktywności opisanego
w pkt 12 Rozdziału „Definicje i zasady pobierania opłat i prowizji” albo w przypadku rachunku Konto Direct dla Firmy
prowadzonego dla Wspólnot Mieszkaniowych i od 1.12.2016 r. w ramach oferty Rejent. Opłata za prowadzenie

3

10 PLN

0 PLN

10 PLN

10 PLN

10 PLN

0 PLN

10 PLN
10 PLN
0 PLN

5 PLN
5 PLN
0 PLN

10 PLN

10 PLN

rachunku wynosi 9,00 PLN jeżeli Klient nie spełni warunku aktywności. Zasady pobierania opłat zostały opisane
w pkt 13 Rozdziału „Definicje i zasady pobierania opłat i prowizji”.
z wyjątkiem wpłat gotówki i wypłat gotówki.

Wpłata własna gotówki w PLN w Oddziale Banku:
• w formie otwartej w Oddziale Banku

0,50% kwoty wpłaty i 10 PLN7

nie dotyczy

Wypłata gotówki w walucie rachunku w Oddziale Banku

0,50% kwoty wypłaty i 10 PLN7

0,30% kwoty wypłaty i 3 PLN

200 PLN
300 PLN

200 PLN
300 PLN

Nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki:
a) w PLN
b) w walucie obcej
Polecenie przelewu
Przelew wewnętrzny (na rachunek w Banku), złożony:
a) w Oddziale Banku
b) w Oddziale Banku - podzielona płatność split payment - obowiązuje od 1
lipca 2018 r.
c) poprzez system bankowości internetowej
d) poprzez system bankowości internetowej - podzielona płatność split
payment - obowiązuje od 1 lipca 2018 r.
e) poprzez system bankowości internetowej – przelew na telefon
f) poprzez ING BusinessOnLine4
g) poprzez ING BusinessOnLine4 - podzielona płatność split payment obowiązuje od 1 lipca 2018 r.
h) poprzez serwis automatyczny HaloŚląski
i) poprzez serwis operatorski HaloŚląski
Przelew krajowy (w PLN, na rachunek w innym banku w kraju), złożony:
a) w Oddziale Banku
b) w Oddziale Banku - podzielona płatność split payment - obowiązuje od 1
lipca 2018 r.
c) w Oddziale – przelew Express ELIXIR
d) poprzez system bankowości internetowej
e) poprzez system bankowości internetowej - podzielona płatność split
payment - obowiązuje od 1 lipca 2018 r.
f) poprzez system bankowości internetowej – przelew na telefon
g) poprzez system bankowości internetowej - przelew Express ELIXIR lub
przelew BlueCash
h) poprzez system bankowości internetowej - przelew Express ELIXIR podzielona płatność split payment - obowiązuje od 1 lipca 2018 r.
i) poprzez ING BusinessOnLine4
j) poprzez ING BusinessOnLine4 - podzielona płatność split payment obowiązuje od 1 lipca 2018 r.
k) poprzez serwis automatyczny HaloŚląski
l) poprzez serwis operatorski HaloŚląski
Przelew krajowy (w PLN) na rachunek ZUS / US, złożony:
a) w Oddziale Banku
b) poprzez system bankowości internetowej
c) poprzez ING BusinessOnLine4
d) poprzez serwis automatyczny HaloŚląski
Przelew walutowy (na rachunek w kraju / w innym banku poza krajem), złożony:
a) w Oddziale Banku
b) poprzez system bankowości internetowej – przelew europejski
c) poprzez system bankowości internetowej – pozostałe przelewy walutowe
d) poprzez ING BusinessOnLine4 – przelew europejski
e) poprzez ING BusinessOnLine4 – pozostałe przelewy walutowe

10 PLN2, 3

8 PLN6

10 PLN2, 3
0 PLN

nie dotyczy
0 PLN

0 PLN
0 PLN
0 PLN

nie dotyczy
nie dotyczy
0 PLN

0 PLN
0 PLN
0 PLN

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

10 PLN

zgodnie z przelewem walutowym

10 PLN
11 PLN
0 PLN5

nie dotyczy
nie dotyczy
zgodnie z przelewem walutowym

0 PLN5
0 PLN

nie dotyczy
nie dotyczy

10 PLN

nie dotyczy

10 PLN
0 PLN5

nie dotyczy
zgodnie z przelewem walutowym

0 PLN5
0,90 PLN
10 PLN

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

10 PLN
0 PLN
0 PLN
0 PLN

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

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

0,25% kwoty przelewu min. 50 PLN max. 200 PLN
5 PLN
40 PLN
5 PLN
40 PLN
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Tytuł opłaty / prowizji

Wysokość opłaty / prowizji

KONTO Z LWEM

Konto Direct dla firmy

Stałe zlecenie
Złożenie / zmiana zlecenia płatniczego:
a) w Oddziale Banku
b) poprzez system bankowości internetowej
Odwołanie zlecenia płatniczego:
a) w Oddziale Banku
b) poprzez system bankowości internetowej
Wykonanie transakcji
Powiadomienie o odmowie wykonania transakcji:
a) wysyłane na adres korespondencyjny
b) doręczane poprzez system bankowości internetowej
c) udostępniane w Oddziale Banku
Polecenie zapłaty – usługa dla płatnika
Złożenie / cofnięcie zgody na obciążanie rachunku
Wykonanie transakcji
Odwołanie transakcji / zwrot kwoty wykonanej transakcji
Powiadomienie o odmowie wykonania transakcji:
a) wysyłane na adres korespondencyjny
b) doręczane poprzez system bankowości internetowej
c) udostępniane w Oddziale Banku
2

3
4
5

stawka nie obowiązuje dla przelewów na Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN prowadzone dla Firmy, rachunek
oszczędnościowy w PLN prowadzony dla osób fizycznych oraz rachunek lokaty terminowej w PLN.
stawka nie obowiązuje dla Konta z Lwem w ramach oferty Rejent od 1.12.2016 r.
przelew zlecony przez Zarządcę Wspólnoty Mieszkaniowej poprzez ING BusinessOnLine.
opłata za realizację przelewów krajowych w PLN (z wyjątkiem Express ELIXIR, BlueCash i SORBNET) poprzez system
bankowości internetowej / ING BusinessOnLine wynosi 0,00 PLN w przypadku spełnienia warunku aktywności
opisanego w pkt 12 Rozdziału „Definicje i zasady pobierania opłat i prowizji” albo w przypadku rachunku Konto

KARTA PŁATNICZA DO RACHUNKU
(KARTA DEBETOWA)
Wydanie karty
Miesięczna opłata za kartę wydaną do:
• Konto Direct dla Firmy
• KONTA Z LWEM w EUR
Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej / reklamowanej / wydanej
po zmianie danych na karcie

6
7

KONTO Z LWEM w walutach obcych

1 PLN
0 PLN

nie dotyczy
nie dotyczy

0 PLN
0 PLN
1 PLN

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

5 PLN
0 PLN
0 PLN

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

0 PLN
0 PLN
0 PLN

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

5 PLN
0 PLN
0 PLN

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Direct dla Firmy prowadzonego dla Wspólnot Mieszkaniowych. Opłata za realizację przelewów krajowych w PLN
(z wyjątkiem Express ELIXIR, BlueCash i SORBNET) poprzez system bankowości internetowej / ING BusinessOnLine
wynosi 0,90 PLN jeżeli Klient nie spełni warunku aktywności. Zasady pobierania opłat zostały opisane w pkt 13
Rozdziału „Definicje i zasady pobierania opłat i prowizji”.
stawka nie obowiązuje dla przelewów na rachunki lokat.
stawka nie obowiązuje dla Konta z Lwem w ramach oferty Rejent.

VISA BUSINESS
ZBLIŻENIOWA

MASTERCARD
BUSINESS

MASTERCARD
BUSINESS W EUR

MASTERCARD
w telefonie5

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN / 7 PLN1
nie dotyczy

0 PLN / 7 PLN1
nie dotyczy

nie dotyczy
5 PLN

0 PLN / 7 PLN1, 5
nie dotyczy

0 PLN

0 PLN

0 PLN

nie dotyczy

Zastrzeżenie / zablokowanie karty

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

Zmiana limitu transakcyjnego

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

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

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

Realizacja transakcji bezgotówkowej

0 PLN

0 PLN

0 PLN

0 PLN

3% kwoty transakcji

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

0 PLN
0 PLN

0 PLN
0 PLN

0 PLN
0 PLN

nie dotyczy
nie dotyczy

0 PLN4 / 2,50 PLN
0 PLN4 / 2,50 PLN
nie dotyczy
3% kwoty wypłaty

0 PLN4 / 2,50 PLN
0 PLN4 / 2,50 PLN
nie dotyczy
3% kwoty wypłaty

nie dotyczy
nie dotyczy
3% kwoty wypłaty
3% kwoty wypłaty

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

0 PLN
1,50 PLN

0 PLN
1,50 PLN

0 PLN
1,50 PLN

nie dotyczy
nie dotyczy

0 PLN

nie dotyczy

nie dotyczy

Przewalutowanie transakcji bezgotówkowej dokonanej w walucie innej niż
waluta rachunku
Realizacja transakcji kartowej – wypłata gotówki:
a) w bankomatach Banku i sieci Planet Cash w kraju
b) w ramach usługi Cashback
c) pozostałe wypłaty gotówki w PLN:
–– z rachunku Konto Direct dla Firmy
–– z rachunków Konto Direct
–– z rachunków KONTO Z LWEM w EUR
d) pozostałe wypłaty gotówki w walucie innej niż PLN
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
Realizacja transakcji kartowej – wpłata na rachunek we wpłatomacie Banku
1

0 PLN

dla kart Visa Business zbliżeniowa – nie pobieramy opłaty miesięcznej jeśli w jednym miesiącu kalendarzowym
użytkownik wykona transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł / Dla kart MasterCard Business oraz
Mastercard w telefonie – nie pobieramy opłaty miesięcznej jeśli w jednym miesiącu kalendarzowym użytkownik
wykona transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł (łącznie tymi kartami). Opłata za dany miesiąc
pobierana jest ostatniego dnia kolejnego miesiąca.

4

5

pierwsza wypłata rozliczona przez Bank w okresie miesiąca kalendarzowego jest bezpłatna, każda kolejna za opłatą
2,50 PLN.
dla karty Mastercard w telefonie miesięczna opłata za kartę do dnia 31.12.2018 r. nie będzie pobierana.
Karta Mastercard w telefonie jest wydawana wyłącznie dla właścicieli i pełnomocników w Jednoosobowych
Działalnościach Gospodarczych.
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Tytuł opłaty / prowizji

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

Wysokość opłaty / prowizji
Konto Direct
dla firmy

System bankowości internetowej
a) udostępnianie i użytkowanie systemu
b) odblokowanie dostępu do systemu
c) przesłanie kodu autoryzacyjnego w formie SMS do użytkownika systemu
bankowości internetowej

RACHUNEK ROZLICZENIOWY
/ OTWARTE KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
W WALUTACH OBCYCH

OTWARTE KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE

0 PLN
0 PLN
0 PLN

0 PLN
0 PLN
0 PLN

0 PLN
0 PLN
0 PLN

Serwis telefoniczny HaloŚląski – automatyczny, operatorski
Udostępnianie i użytkowanie serwisu

0 PLN

nie dotyczy

0 PLN

Zdefiniowanie polecenia przelewu dla serwisu HaloŚląski
a) w Oddziale Banku
b) w operatorskim serwisie HaloŚląski

0 PLN
0 PLN

nie dotyczy
nie dotyczy

0 PLN
0 PLN

0 PLN

nie dotyczy

0 PLN

0 PLN
0 PLN

nie dotyczy
nie dotyczy

0 PLN
0 PLN

5 PLN
0 PLN
0,25 PLN

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

5 PLN
0 PLN
0,25 PLN

0 PLN
0,25 PLN

nie dotyczy
nie dotyczy

0 PLN
0,25 PLN

Serwis SMS
Udostępnienie Serwisu SMS
SMS – Pakiet Darmowy1
a) opłata za użytkowanie Pakietu
b) opłata za SMS dostępne w ramach Pakietu
SMS – Pakiet Abonamentowy1
a) opłata za użytkowanie Pakietu
b) opłata za SMS dostępne w ramach Pakietu
c) opłata za SMS po wykorzystaniu limitu dostępnych w ramach Pakietu
SMS – Pakiet Bezabonamentowy1
a) opłata za użytkowanie Pakietu
b) opłata za SMS dostępne w ramach Pakietu
1

szczegóły dotyczące oferty Serwis SMS znajdują się w KOMUNIKACIE dla Użytkowników serwisu telefonicznego HaloŚląski.

Tytuł opłaty / prowizji

Wysokość opłaty / prowizji

OTWARTE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ
W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH
OTWARTE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE1
Otwarcie rachunku

0 PLN

Prowadzenie rachunku – opłata miesięczna

0 PLN

Wyciągi
a) miesięczny wysyłany do rachunku nieudostępnionego w systemie bankowości internetowej / odbierany
w Oddziale Banku
b) miesięczny wysyłany do rachunku udostępnionego w systemie bankowości internetowej
c) wyciąg na żądanie – bieżący, historyczny

10 PLN
10 PLN

0 PLN

Wpłata własna gotówki w Oddziale Banku

0,35% kwoty wpłaty i 4 PLN

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

0,35% kwoty wpłaty i 4 PLN

Przelew wewnętrzny / Przelew krajowy2
na rachunek w Banku oraz na rachunek w innym banku złożony:
a) w Oddziale Banku
b) w Oddziale Banku - podzielona płatność split payment - obowiązuje od 1 lipca 2018 r.
c) poprzez system bankowości internetowej
d) poprzez system bankowości internetowej - podzielona płatność split payment - obowiązuje od 1 lipca 2018 r.
e) poprzez serwis automatyczny HaloŚląski
f) poprzez serwis operatorski HaloŚląski
na rachunek ZUS / US złożony:
a) w Oddziale Banku
b) poprzez system bankowości internetowej
Uwaga! Przelewy w walutach obcych realizowane w formie polecenia przelewu są realizowane wyłącznie na rachunki prowadzone
w Banku (nie dotyczy poleceń przelewu w ramach podzielonej płatności split payments) Transakcje polecenia przelewu w ramach
podzielonej płatności – split payment realizowane są tylko z rachunków rozliczeniowych w PLN w walucie PLN.
Wypłata gotówki z rachunku:
a) w PLN
b) w walucie obcej

PIERWSZY W MIESIĄCU
ROZLICZENIOWYM3

KAŻDY KOLEJNY W MIESIĄCU
ROZLICZENIOWYM4

0 PLN
0 PLN
0 PLN
0 PLN
0 PLN
0 PLN

6 PLN
6 PLN
6 PLN
6 PLN
6 PLN
6 PLN
10 PLN
6 PLN

0,15% kwoty wypłaty i 3 PLN
0,30% kwoty wypłaty i 3 PLN

LOKATA TERMINOWA1
Otwarcie rachunku lokaty

0 PLN

Prowadzenie rachunku lokaty

0 PLN

Przelew z rachunku lokaty

0 PLN

Wyciąg z rachunku lokaty
1
2

rachunek jest oferowany wyłącznie posiadaczom KONTA Z LWEM.
z wyłączeniem przelewów walutowych na rachunek w kraju / w innym banku poza krajem.

0 PLN
3
4

tylko jeden przelew jest bezpłatny niezależnie od miejsca złożenia.
stawka nie obowiązuje dla przelewów na rachunki lokat.
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Tytuł opłaty / prowizji

Wysokość opłaty / prowizji

PRODUKTY KREDYTOWE
POŻYCZKA
Prowizja za udzielenie Pożyczki:
a) wariant cenowy bez prowizji
b) wariant cenowy z prowizją

0%
od 2,5% do 7% kwoty min. 200 PLN

Opłata za przedterminową całkowitą / częściową spłatę kredytu / pożyczki

0 PLN

Opłata za wprowadzenie zmian w umowie:
a) na wniosek Klienta
b) z inicjatywy Banku

60 PLN
0 PLN

LINIA KREDYTOWA
Prowizja za przyznanie / prolongatę / podwyższenie / obniżenie Linii kredytowej:
a) Prowizja za przyznanie Linii
b) Prowizja za prolongatę Linii na kolejny okres (pobierana najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca odnowienia Linii)
c) Prowizja za podwyższenie / obniżenie Linii na wniosek Klienta

1

2,0% kwoty min. 200 PLN
2,0% kwoty min. 200 PLN
2,0% kwoty min. 200 PLN (opłata jest pomniejszona o część prowizji za
niewykorzystaną liczbę dni pozostających do daty odnowienia aneksowanej
kwoty linii) zgodnie z wzorem1

Max (200 zł, 2%X – 2%Y*(Z/365)), gdzie X - nowa linia kredytowa, Y - aneksowana kwota linii – obowiązująca w dniu złożenia wniosku o aneks, Z - liczba dni pozostała do dnia spłaty linii Y liczona pomiędzy datą podpisania aneksu
(zmieniającego kwotę linii), a datą, do której została udzielona linia Y.

KARTA KREDYTOWA VISA
Wydanie karty:
a) głównej
b) dodatkowej

0 PLN
0 PLN

Użytkowanie karty (opłata roczna):
a) głównej
b) dodatkowej
Opłata jest pobierana z dołu w każdą rocznicę ważności karty głównej / dodatkowej

0 PLN / 50 PLN
0 PLN / 30 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

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

Zastrzeżenie karty

0 PLN

Wypłata gotówki
Opłata naliczana od kwoty wypłaty

3% kwoty wypłaty, min. 9 PLN

Realizacja transakcji bezgotówkowych

0 PLN

Zmiana wysokości limitu kredytowego, dokonana na wniosek Klienta

0 PLN

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

0 PLN

KONTO DIRECT DLA FIRMY

RACHUNEK ROZLICZENIOWY
/ OTWARTE KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE
W WALUTACH OBCYCH

OTWARTE KONTO
OSZCZĘDNOŚCIOWE

Aktywacja BLIK

0 PLN

nie dotyczy

nie dotyczy

Miesięczna opłata za BLIK

0 PLN

nie dotyczy

nie dotyczy

Zmiana limitu transakcyjnego dla BLIK

0 PLN

nie dotyczy

nie dotyczy

Realizacja transakcji bezgotówkowej

0 PLN

nie dotyczy

nie dotyczy

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

0 PLN

nie dotyczy

nie dotyczy

0 PLN
0 PLN1 / 2,50 PLN

nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy

PLATFORMA MOBILNA BLIK

Realizacja transakcji - wypłata gotówki:
a) w bankomatach Banku i sieci Planet Cash w kraju
b) w pozostałych bankomatach w kraju (innych niż wymienione w lit. a)
1

pierwsza wypłata rozliczona przez Bank w okresie miesiąca kalendarzowego jest bezpłatna, każda kolejna za opłatą 2,50 PLN.

Inne opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.
Pełny tekst ww. tabeli dostępny jest w oddziałach oraz na stronie internetowej: www.ingbank.pl • ING Bank Śląski S.A. / ul. Sokolska 34 / Katowice
Informacje obowiązujące od 1.07.2018 r. • Dodatkowe informacje: www.ingbank.pl / infolinia 801 222 222* / oddział Banku.
Niniejsza ulotka nie jest ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.

* całkowity koszt połączenia wg stawek operatora
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