Tabela Opłat i Prowizji dla banków będących Klientami
ING Banku Śląskiego S.A. oraz dla banków trzecich

październik 2017

Postanowienia ogólne
1.

Niniejsza Tabela opłat i prowizji dla Banków, będących Klientami ING Banku Śląskiego S.A. oraz dla banków trzecich, zwana dalej Tabelą,
określa wysokość stawek oraz zasady naliczania i pobierania przez ING Bank Śląski S.A. prowizji i opłat za czynności bankowe i inne
czynności wykonywane przez ING Bank Śląski S.A. na zlecenie lub na rzecz banków:
1)

będących Klientami ING Banku Śląskiego S.A. zwanych dalej Klientami LORO,

2)

niebędących Klientami ING Banku Śląskiego S.A. zwanymi dalej bankami trzecimi.

2.

Prowizje i opłaty są naliczane i pobierane w dniu wykonania operacji, w okresach miesięcznych, kwartalnych lub w innych terminach
ustalonych z Klientem LORO lub bankiem trzecim.

3.

W uzasadnionych indywidualnych przypadkach Bank może ustalić z Klientem LORO, bankiem trzecim inną wysokość stawki jak również
inny tryb naliczania prowizji i opłaty, niż wskazany w Tabeli.

4.

Prowizje i opłaty prawidłowo naliczone i pobrane nie podlegają zwrotowi.

5.

Dla ustalenia wysokości prowizji lub opłaty należnej Bankowi w jednej walucie od kwoty operacji wyrażonej w innej walucie dokonuje się
przeliczenia z zastosowaniem kursu średniego z aktualnej tabeli kursów Banku, z wyłączeniem opłat określonych stawkami w złotych
i euro, chyba, że strony uzgodnią inaczej w Umowie.

6.

W celu pobrania prowizji lub opłaty w innej walucie niż waluta, w której prowizja lub opłata została naliczona, niezbędnych przeliczeń
dokonuje się z zastosowaniem kursów kupna lub sprzedaży zgodnie z aktualną tabelą kursów Banku, z wyłączeniem opłat określonych
stawkami w złotych i euro, chyba, że strony uzgodnią inaczej w Umowie.

7.

Bank może pobrać w terminie późniejszym należne mu prowizje lub opłaty, których nie pobrał w terminie wynikającym z postanowień
niniejszej Tabeli.

8.

W przypadku zleceń zawierających braki lub błędy, konsekwencje opóźnień, zmian daty waluty i zmiany kursu walut obciążają Klienta.

9.

ING Bank będzie informował o zmianach w niniejszej Tabeli:
1)

poprzez wysłanie informacji w formie elektronicznej, lub

2)

poprzez udostępnienie jej na stronach internetowych Banku.

10. Bank ma prawo do wprowadzenia nowej Tabeli opłat i prowizji w miejsce Tabeli lub dokonania zmian poszczególnych postanowień Tabeli
w następujących przypadkach: w razie zmiany przepisów prawa dotyczących działalności Banku, wydania przez odpowiednie organy
regulacyjne rekomendacji lub innych adresowanych do podmiotów rynku bankowego dokumentów (lub zmian do takich rekomendacji
lub dokumentów), zmian w ofercie produktowej Banku, zmian dotyczących funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej, zmian
dotyczących zasad świadczenia usług w tym zmian wynikających z postępującej elektronizacji warunków współpracy z klientami, a także
zmiany sytuacji rynkowej wpływającej na działalność Banku lub zaistnienia potrzeby dostosowania świadczonych usług do warunków
związanych z postępem technologicznym.
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Rachunki i płatności Klientów LORO

Rachunki bankowe
Rachunki w złotych i innych walutach
1.

Opłata za prowadzenie rachunku w PLN

150,00 PLN

2.

Opłata za prowadzenie rachunku w walucie obcej

300,00 PLN

3.

Opłata za utrzymywanie Wysokiego Salda* na rachunku bieżącym w EUR
* Opłata pobierana na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku wystąpienia dodatniego
średniomiesięcznego salda rachunku bieżącego

4.

Opłata za utrzymywanie Wysokiego Salda* na rachunku bieżącym w CHF
* Opłata pobierana na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku wystąpienia dodatniego
średniomiesięcznego salda rachunku bieżącego

5.

Opłata za utrzymywanie Wysokiego Salda* na rachunku bieżącym w DKK
* Opłata pobierana na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku wystąpienia dodatniego
średniomiesięcznego salda rachunku bieżącego

6.

Opłata za utrzymywanie Wysokiego Salda* na rachunku bieżącym w SEK
* Opłata pobierana na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku wystąpienia dodatniego
średniomiesięcznego salda rachunku bieżącego

nie więcej niż 1/12 wartości bezwzględnej
aktualnej stopy depozytowej w EUR
ogłaszanej przez Europejski Bank Centralny
od średniomiesięcznego salda na rachunku
nie więcej niż 0,0625%
średniomiesięcznego salda na rachunku

nie więcej niż 0,0417%
średniomiesięcznego salda na rachunku
nie więcej niż 0,046% średniomiesięcznego
salda na rachunku

Płatności dostarczone przez Klientów LORO ING Banku
Realizacja płatności w złotych i innych walutach
1.

Płatności komercyjne (MT103 / MT103+)
Opłata transakcyjna za płatności z opcją kosztów OUR
- zlecane przez Klienta LORO prowadzącego rachunek w ING Bank Śląski S.A.

85,00 PLN / 18,00 EUR (+ koszty banków
trzecich, jeśli ma zastosowanie)
25,00 PLN / 6,00 EUR

Opłata za realizacje , stosowana dla wszystkich opcji kosztowych BEN/SHA/OUR
2.

Płatności międzybankowe (MT20X / MT202COV)
25,00 PLN / 6,00 EUR

Opłata za realizacje

Usługi raportowe
Wyciągi SWIFT oraz raporty dostarczane drogą mailową
1.

MT900 Potwierdzenie obciążenia rachunku

2,00 PLN / 0,50 EUR za sztukę lub
miesięczna opłata abonamentowa
min. 500,00 PLN / 120,00 EUR

2.

MT910 Potwierdzenie uznania rachunku

2,00 PLN/ 0,50 EUR za sztukę lub
miesięczna opłata abonamentowa
min. 500,00 PLN / 120,00 EUR

3.

MT950 Wyciąg końca dnia (skrócony)

200,00 PLN* / 50,00 EUR miesięcznie

4.

MT940 Wyciąg końca dnia (rozszerzony)

200,00 PLN* / 50,00 EUR miesięcznie

5.

MT941 Wyciąg (potwierdzenie salda)

200,00 PLN* / 50,00 EUR miesięcznie

6.

MT942 Wyciąg śróddzienny

7.

Wyciąg odsetkowy (wysyłany mailem , pocztą lub faksem)

50,00 PLN* / 12,00 EUR miesięcznie

8.

Raport - Account Activity Report

50,00 PLN * / 12,00 EUR miesięcznie

9.

Kopia wyciągu

400,00 PLN* / 100,00 EUR miesięcznie
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20,00 PLN / 5,00 EUR

10. Kopia raportu/ innego dokumentu
* za rachunek

System bankowości elektronicznej
1.

Opłata miesięczna za korzystanie z systemu ING Business

140,00 PLN / 35,00 EUR

2.

Opłata za nośnik certyfikatu eToken

110,00 PLN / 28,00 EUR

3.

Odblokowanie użytkownika

50,00 PLN / 12,00 EUR

Reklamacje i inne usługi dodatkowe związane z obsługą rachunków i płatności dostarczonych przez Klientów LORO ING
Banku
1

Reklamacje, korekty, anulacje, zapytania, itp.

2.

Zwroty niepoprawnych zleceń (potrącenia z kwoty zlecenia)

3.

Pośrednictwo w dokonaniu korekty daty waluty w księgach innego banku na życzenie
Klienta

4.

Korekta daty waluty w naszych księgach otrzymana od Klienta LORO

5

Dodatkowa jednorazowa usługa na życzenie Klienta

6

Niestandardowa usługa związana z procesowaniem płatności (miesięcznie)

7

Opłata za konieczność manualnej ingerencji w celu przeprocesowania płatności MT103/
MT202

8

Reklamacje transakcji zrealizowanych ponad 13 miesięcy wcześniej

9.

Udostępnienie informacji dotyczących tajemnicy bankowej - upoważnionym osobom,
organom i instytucjom zgodnie z Prawem Bankowym oraz na życzenie, Klientowi:

160,00 PLN / 40,00 EUR
30,00 EUR
120,00 PLN / 30,00 EUR + odsetki/koszty
naliczone przez bank dokonujący korekty
Ustalana indywidualnie
min 40,00 PLN / 10,00 EUR
min 400,00 PLN / 100,00 EUR**
35,00 PLN / 8,00 EUR
400,00 PLN / 100,00 EUR

240,00 PLN / 60,00 EUR

Potwierdzenie salda na rachunku bieżącym i powierniczym,

400,00 PLN /100,00 EUR

Informacje związane z rachunkiem bieżącym lub powierniczym lub działalnością inną niż
wyszczególniona w punkcie powyżej.

Płatności i reklamacje banków trzecich
Płatności dostarczone przez banki trzecie, reklamacje i inne usługi związane z obsługą płatności dostarczonych przez
banki trzecie
1.

Płatności komercyjne (MT103 / MT103+) na rzecz Klientów ING Banku dostarczone przez
inne banki
Bez opłat

Płatności z opcją kosztową BEN/SHA
Płatności z opcją kosztową OUR

2.

3.

85,00 PLN lub ekwiwalent wyliczany na
bazie kursu średniego obowiązującego
danego dnia dla waluty przelewu

Płatności komercyjne (MT103 / MT103+) na rzecz Klientów innych banków dostarczone
przez banki trzecie
Płatności z opcją kosztową BEN/SHA

30,00 PLN lub ekwiwalent wyliczany na
bazie kursu średniego obowiązującego
danego dnia dla waluty przelewu

Płatności z opcją kosztową OUR

85,00 PLN lub ekwiwalent wyliczany na
bazie kursu średniego obowiązującego
danego dnia dla waluty przelewu

Reklamacje, korekty, anulacje, zapytania, itp.
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4

Zwroty niepoprawnych zleceń (potrącenia z kwoty zlecenia)

5.

Korekta daty waluty w naszych księgach otrzymana z innego banku

6.

Dodatkowa jednorazowa usługa na życzenie banku

7.

Niestandardowa usługa związana z procesowaniem płatności (miesięcznie)

8.

Opłata za manualną interwencję w celu zrealizowania płatności MT103 / MT202

9.

Reklamacje transakcji zrealizowanych ponad 13 miesięcy wcześniej

30,00 EUR
1,5*Lombard + 400,00 PLN / 100,00 EUR
min 40,00 PLN / 10,00 EUR
min 400,00 PLN / 100,00 EUR
35,00 PLN / 8,00 EUR
400,00 PLN / 100,00 EUR

10. Udostępnienie informacji dotyczących tajemnicy bankowej – upoważnionym osobom,
organom i instytucjom zgodnie z Prawem Bankowym oraz na życzenie, Klientowi:
240,00 PLN / 60,00 EUR

Potwierdzenie salda na rachunku bieżącym i powierniczym,

400,00 PLN / 100,00 EUR

Informacje związane z rachunkiem bieżącym lub powierniczym lub działalnością inną niż
wyszczególniona w punkcie powyżej.

Gwarancje
Gwarancje obce *(LORO) (nie dotyczy gwarancji dobrego wykonania kontraktu BGK ze środków FPU)
1.

Obsługa gwarancji
Awizowanie beneficjentowi gwarancji lub zmiany do gwarancji

200,00 PLN

Sprawdzenie autentyczności lub/oraz rejestracja i przechowanie gwarancji (lub zmiany do
gwarancji) złożonej przez krajowego beneficjenta

200,00 PLN

Pośrednictwo w zgłoszeniu roszczenia z gwarancji

600,00 PLN
0,1%, min 300,00 PLN

Opiniowanie gwarancji na zlecenie beneficjenta

600,00 PLN

Pośrednictwo w przekazaniu dokumentów dotyczących cesji gwarancji
2.

do negocjacji

Potwierdzenie gwarancji (wystawienie gwarancji pod regwarancję)
Opłata liczona jest od kwoty gwarancji i pobierana za każdy rozpoczęty miesiąc okresu zaangażowania,
gdzie „zaangażowanie” to czas od daty dodania potwierdzenia (daty wystawienia gwarancji) do daty
wygaśnięcia zobowiązań ING Banku

3.

Konsultowanie na życzenie klienta zapisów umów handlowych, struktur transakcji/
finansowania/zabezpieczania oraz projektów tekstów gwarancji

4.

Opłata ryczałtowa (zawiera opłaty telekomunikacyjne - SWIFT i kurierskie)
W przypadku więcej niż jednego wysłania pocztą kurierską gwarancji/aneksu lub dokumentów
związanych z gwarancją dodatkowo pobiera się opłatę za wysyłkę każdego zbioru dokumentów
w wysokości: 50,00 PLN (kraj), 150,00 PLN (zagranica)

do negocjacji
100,00 PLN
w przypadku gwarancji krajowej
200,00 PLN
w przypadku gwarancji zagranicznej

Akredytywy
Akredytywa dokumentowa w obrocie krajowym i zagranicznym
Akredytywa obca
Prowizje pobierane w dniu wykonania płatności albo zamknięcia akredytywy z wyjątkiem opłaty za potwierdzenie i przeniesienie akredytywy jak i tryb express,
które są pobierane bezpośrednio po zrealizowaniu dyspozycji.

1.

Awizowanie beneficjentowi akredytywy

200,00 PLN

2.

Awizowanie akredytywy / zmiany do akredytywy do innego banku

400,00 PLN

3.. Potwierdzenie akredytywy
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Opłata liczona jest od kwoty akredytywy powiększonej o procent tolerancji. Za każdy rozpoczęty 3
miesięczny okres zaangażowania w dniu dodania potwierdzenia, gdzie: “zaangażowanie” to czas ważności
akredytywy plus maksymalny czas odroczenia płatności.

300,00 PLN

4.. Dodatkowa opłata za rozpatrzenie dyspozycji w trybie express
Tryb express oznacza priorytetowe rozpatrzenie dyspozycji. W przypadku złożenia przez klienta poprawnej
dyspozycji w ING Business, wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 2 godzin od momentu złożenia
dyspozycji lub powzięcia przez Bank wiadomości o realizacji dyspozycji w trybie express. W przypadku
złożenia przez Klienta niekompletnej lub niepoprawnej dyspozycji, czas realizacji może być dłuższy niż 2h
i będzie zależał od terminu, w jakim Klient poprawi wskazane przez Bank nieprawidłowości. Bank
przyjmuje dyspozycje do realizacji w trybie express do godziny 15:00 w dni robocze, przy czym zastrzega
sobie prawo do odmowy realizacji transakcji w tym trybie, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.

5.. Podwyższenie kwoty
W przypadku akredytywy potwierdzonej – od kwoty podwyższenia.

lub przedłużenie terminu ważności akredytywy
W przypadku akredytywy potwierdzonej – od salda na dzień wprowadzenia zmiany, licząc od następnego
dnia po upływie okresu, za który pobrano już prowizję). Dotyczy również akredytywy przeniesionej.

jak w pkt 1.

Niepotwierdzonej

jak w pkt 1. i 2.

Potwierdzonej
6.

100,00 PLN

Awizowanie innych zmian niż określone w pkt 3. (dotyczy również akredytywy
przeniesionej)
W przypadku dwóch lub więcej równoczesnych zmian (z pkt 3. i 4.) pobiera się jedną prowizję wyższą.

7.. Realizacja akredytywy
0,2 %
min. 200,00 PLN

Badanie dokumentów lub negocjacja lub wypłata
Od kwoty prezentowanych dokumentów. Pobiera się od każdej prezentacji (zbioru dokumentów).

0,1 %
min 200,00 PLN

Odroczona płatność
Od kwoty prezentowanych dokumentów za każdy rozpoczęty miesiąc odroczenia od dnia wysłania
dokumentów.

100,00 PLN

Dodatkowa obsługa związana z prezentowaniem dokumentów niezgodnych z warunkami
akredytywy
Prowizja pobierana od beneficjenta, tylko w przypadku, gdy ING Bank sprawdzał dokumenty na jego
zlecenie

Przeniesienie wpływu z akredytywy na rzecz kontrahenta

500,00 PLN

Przekazanie wypłaty z akredytywy na rachunek do innego banku niż ING Bank

100,00 PLN

Anulowanie lub spisanie niewykorzystanego salda akredytywy

100,00 PLN

O ile wartość spisywanego salda przekracza wartość dopuszczalnej tolerancji.

8.

0,3 %
min. 500,00 PLN

Opłata za przeniesienie akredytywy na wtórnego beneficjenta w kraju i za granicą
Opłata pobierana jest od wysokości kwoty przeniesienia od pierwszego beneficjenta, o ile nie ustalono
inaczej, w dniu przeniesienia.

9.

100,00 PLN

Przygotowanie i wysłanie na zlecenie Klienta informacji do obcego banku

10. Konsultacje w zakresie poprawności tworzonych dokumentów (towarowych, finansowych)

50,00 PLN od jednego dokumentu

Za komplet dokumentów 200 PLN.

11. Konsultowanie na życzenie klienta zapisów umów handlowych, struktur transakcji/
finansowania/ zabezpieczania oraz projektów tekstów akredytywy
12. Opłata ryczałtowa (zawiera opłaty telekomunikacyjne – SWIFT i kurierskie)

do negocjacji
200,00 PLN

W przypadku więcej niż jednej prezentacji dokumentów w ramach tej samej akredytywy dodatkowo
pobiera się opłatę za każdą kolejną wysyłkę pocztą kurierską zbioru dokumentów w wysokości: 50,00 PLN
(kraj), 150,00 PLN (zagranica).
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