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Definicje i zasady pobierania opłat i prowizji
Lp.
1.

Treść i numer jednostki redakcyjnej obowiązujące do
28.11.2019 r.

WAŻNE PRZYCZYNY ZMIANY:

Treść i numer jednostki redakcyjnej obowiązujące
od 29.11.2019 r.

15. Przez polecenie przelewu w walucie obcej
/ przelew walutowy wykonany w sposób
nieautomatyczny należy rozumieć przelew w
którym:

15. Przez polecenie przelewu w walucie obcej
/ przelew walutowy wykonany w sposób
nieautomatyczny należy rozumieć przelew
w którym:

Podstawa prawna wynikająca z Regulaminu
świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług
w ramach prowadzenia rachunków płatniczych
dla osób fizycznych (dalej: Regulamin):

1) numer rachunku bankowego odbiorcy nie jest
podany w formacie IBAN lub,

1) numer rachunku bankowego odbiorcy nie jest
podany w formacie IBAN lub,

•

2) podano nieprawidłowy kod BIC banku odbiorcy lub,

2) podano nieprawidłowy kod BIC banku odbiorcy
lub,

3) wskazano bank pośredniczący.

3) wskazano bank pośredniczący bez
prawidłowego kodu BIC.

§ 82 ust. 11 w związku z § 108 ust. 1 pkt 4)
lit. a) „zmiany w systemie informatycznym
Banku wynikające z udoskonalenia
systemów informatycznych Banku
spowodowanych rozwojem technologii
wpływające na usługi świadczone przez
Bank lub zasady korzystania z tych usług
przez posiadacza rachunku w ramach
zawartej z nim umowy”.

Okoliczność faktyczna:
•

Rozdział I Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych polskich (PLN) / walutach obcych
b) Wpłata/wypłata gotówki, przelew, zlecenie stałe, polecenie zapłaty
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Dostosowujemy systemy informatyczne
Banku w celu maksymalizacji
automatycznej obsługi płatności

Lp.

Obowiązujące do 28.11.2019 r.

Treść i numer
jednostki
redakcyjnej
1.

2.

3.2.4. Przelew
w walucie EUR
w kraju, złożony
w Oddziale Banku

3.2.2. Przelew
walutowy poza
krajem, złożony:
a) w Oddziale
Banku3

Obowiązujące od 29.11.2019 r.

Produkt

Wysokość
opłaty /
prowizji

Konto z Lwem Mobi,
Konto z Lwem Direct,
Konto z Lwem Komfort,
Konto z Lwem
Premium, Rachunki
OszczędnościowoRozliczeniowe
w walutach obcych,
Konto z Lwem
Klasyczne i Konto
z Lwem Student

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

Konto z Lwem PRP

0 PLN /
50 PLN16

Konto z Lwem Mobi,
Konto z Lwem Direct,
Konto z Lwem
Komfort, Konto z Lwem
Premium, Rachunki
OszczędnościowoRozliczeniowe
w walutach obcych,
Konto z Lwem
Klasyczne i Konto
z Lwem Student

Konto z Lwem PRP

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

Treść i numer jednostki
redakcyjnej
3.2.2. Przelew
w walucie EUR
w kraju, złożony
w Oddziale Banku

3.2.3. Przelew
walutowy poza
krajem:
3.2.3.1. Przelew
w walucie EUR na
rachunek w innym
banku poza krajem na
terenie jednolitego
obszaru płatności w
euro (SEPA), złożony:
a) w Oddziale Banku3

50 PLN
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Produkt

Wysokość
opłaty /
prowizji

Konto z Lwem Mobi,
Konto z Lwem Direct,
Konto z Lwem
Klasyczne i Konto
z Lwem Student

9 PLN7

Konto z Lwem Komfort

0 PLN / 9 PLN19

Konto z Lwem Premium

0 PLN

Raczhunki
OszczędnościowoRozliczeniowe
w walutach obcych

9 PLN

Konto z Lwem PRP

0 PLN / 9 PLN13

Konto z Lwem Mobi,
Konto z Lwem Direct,
Konto z Lwem
PRP, Rachunki
Oszczędnościowo
- Rozliczeniowe
w walutach obcych,
Konto z Lwem
Klasyczne
i Konto z Lwem Student

9 PLN

Konto z Lwem Komfort

0 PLN/9 PLN19

Konto z Lwem Premium

0 PLN

WAŻNE
PRZYCZYNY
ZMIANY:
Opisane
w pkt I pod
tabelą

Opisane
w pkt II pod
tabelą

3.2.3. Przelew
walutowy poza
krajem:
3.2.3.2. Przelew
w walucie EUR na
rachunek w innym
banku poza krajem
i poza terenem
jednolitego obszaru
płatności w euro
(SEPA) oraz przelew
w walucie innej niż
EUR na rachunek
w innym banku poza
krajem, złożony:

Konto z Lwem Mobi,
Konto z Lwem Direct,
Konto z Lwem Komfort

50 PLN

Opisane
w pkt III pod
tabelą

Konto z Lwem Mobi,
Konto z Lwem Direct,
Konto z Lwem
Komfort, Konto z Lwem
PRP, Konto z Lwem
Premium, Rachunki
OszczędnościowoRozliczeniowe
w walutach obcych,
Konto z Lwem
Klasyczne i Konto
z Lwem Student

0 PLN

Opisane
w pkt IV pod
tabelą

Konto z Lwem PRP,
Konto z Lwem
Premium, Rachunki
OszczędnościowoRozliczeniowe
w walutach obcych,
Konto z Lwem
Klasyczne i Konto
z Lwem Student

a) w Oddziale Banku3
3.

3.2.2. Przelew
walutowy poza
krajem, złożony:
b) poprzez usługę
bankowości
elektronicznej
(System
bankowości
internetowej)

Konto z Lwem Mobi,
Konto z Lwem Direct,
Konto z Lwem
Komfort, Konto z Lwem
PRP, Konto z Lwem
Premium, Rachunki
OszczędnościowoRozliczeniowe
w walutach obcych,
Konto z Lwem
Klasyczne i Konto
z Lwem Student

40 PLN

3.2.3. Przelew
walutowy poza
krajem:
3.2.3.1. Przelew
w walucie EUR na
rachunek w innym
banku poza krajem na
terenie jednolitego
obszaru płatności w
euro (SEPA), złożony:
b) poprzez usługę
bankowości
elektronicznej
(System bankowości
internetowej)
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3.2.3. Przelew
walutowy poza
krajem: 3.2.3.2.
Przelew w walucie
EUR na rachunek
w innym banku
poza krajem i poza
terenem jednolitego
obszaru płatności
w euro (SEPA) oraz
przelew w walucie
innej niż EUR na
rachunek w innym
banku poza krajem,
złożony:

Konto z Lwem Mobi,
Konto z Lwem Direct,
Konto z Lwem
Komfort, Konto z Lwem
PRP, Konto z Lwem
Premium, Rachunki
OszczędnościowoRozliczeniowe
w walutach obcych,
Konto z Lwem
Klasyczne i Konto
z Lwem Student

40 PLN

Opisane
w pkt V pod
tabelą

Konto z Lwem Mobi,
Konto z Lwem Direct,
Konto z Lwem
Komfort, Konto z Lwem
PRP, Konto z Lwem
Premium, Rachunki
OszczędnościowoRozliczeniowe
w walutach obcych,
Konto z Lwem
Klasyczne i Konto
z Lwem Student

0 PLN
30 PLN

Opisane
w pkt VI pod
tabelą

b) poprzez usługę
bankowości
elektronicznej
(System bankowości
internetowej
4.

3.2.3. Przelew
TARGET (przelew
walutowy w EUR
złożony poprzez
usługę bankowości
elektronicznej
(System
bankowości
internetowej))
– przelew
europejski10
a) na rachunek
w innym banku
w kraju

Konto z Lwem Mobi,
Konto z Lwem Direct,
Konto z Lwem
Komfort, Konto z Lwem
PRP, Konto z Lwem
Premium, Rachunki
OszczędnościowoRozliczeniowe
w walutach obcych,
Konto z Lwem
Klasyczne i Konto
z Lwem Student

5 PLN
50 PLN

3.2.4. Przelew TARGET
(przelew walutowy
w EUR złożony
poprzez usługę
bankowości
elektronicznej
(System bankowości
internetowej) –
przelew europejski10
a) na rachunek
w innym banku
w kraju
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5.

3.2.3. Przelew
TARGET (przelew
walutowy w EUR
złożony poprzez
usługę bankowości
elektronicznej
(System
bankowości
internetowej))
– przelew
europejski10

Konto z Lwem Mobi,
Konto z Lwem Direct,
Konto z Lwem Komfort,
Konto z Lwem
PRP, Konto z Lwem
Premium, Rachunki
OszczędnościowoRozliczeniowe
w walutach obcych,
Konto z Lwem
Klasyczne i Konto
z Lwem Student

5 PLN
50 PLN

3.3. Polecenie
przelewu SEPA
(przelew walutowy
w EUR złożony
poprzez usługę
bankowości
elektronicznej
(System
bankowości
internetowej))
przelew europejski

Konto z Lwem Mobi,
Konto z Lwem Direct,
Konto z Lwem
Komfort, Konto z Lwem
Premium, Rachunki
OszczędnościowoRozliczeniowe
w walutach obcych,
Konto z Lwem
Klasyczne i Konto
z Lwem Student

5 PLN

a) na rachunek
w innym banku
w kraju

Konto z Lwem PRP

0 PLN /
5 PLN15

b) na rachunek
w innym banku
poza krajem
6.

3.2.4.. Przelew TARGET
(przelew walutowy
w EUR złożony
poprzez usługę
bankowości
elektronicznej
(System bankowości
internetowej)) –
przelew europejski10

Konto z Lwem Mobi,
Konto z Lwem Direct,
Konto z Lwem
Komfort, Konto z Lwem
PRP, Konto z Lwem
Premium, Rachunki
OszczędnościowoRozliczeniowe
w walutach obcych,
Konto z Lwem Klasyczne
i Konto z Lwem Student

0 PLN
30 PLN

Opisane
w pkt VII pod
tabelą

3.3. Polecenie
przelewu SEPA
(przelew walutowy
w EUR złożony
poprzez usługę
bankowości
elektronicznej
(System bankowości
internetowej))przelew europejski

Konto z Lwem Mobi,
Konto z Lwem Direct,
Konto z Lwem
Komfort, Konto z Lwem
Premium, Rachunki
OszczędnościowoRozliczeniowe
w walutach obcych,
Konto z Lwem Klasyczne
i Konto z Lwem Student

0 PLN

Opisane
w pkt VIII pod
tabelą

a) na rachunek
w innym banku
w kraju

Konto z Lwem PRP

0 PLN14

b) na rachunek
w innym banku poza
krajem
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7.

3.3. Polecenie
przelewu SEPA
(przelew walutowy
w EUR złożony
poprzez usługę
bankowości
elektronicznej
(System
bankowości
internetowej))
przelew europejski
b) na rachunek
w innym banku
poza krajem

8.

3.4. Polecenie
przelewu
w walucie
obcej (przelew
walutowy w kraju
w walutach innych
niż w PLN i EUR)
złożone:
a) w Oddziale
Banku3

Konto z Lwem Mobi,
Konto z Lwem Direct,
Konto z Lwem
Komfort, Konto z Lwem
PRP, Konto z Lwem
Premium, Rachunki
OszczędnościowoRozliczeniowe
w walutach obcych,
Konto z Lwem
Klasyczne i Konto
z Lwem Student

5 PLN

Konto z Lwem Mobi,
Konto z Lwem Direct,
Konto z Lwem
Komfort, Konto z Lwem
Premium, Rachunki
OszczędnościowoRozliczeniowe
w walutach obcych,
Konto z Lwem
Klasyczne i Konto
z Lwem Student

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

Konto z Lwem PRP

0 PLN /
50 PLN16

3.3. Polecenie
przelewu SEPA
(przelew walutowy
w EUR złożony
poprzez usługę
bankowości
elektronicznej
(System bankowości
internetowej))
przelew europejski
b) na rachunek
w innym banku poza
krajem
3.4. Polecenie
przelewu w walucie
obcej (przelew
walutowy w kraju
w walutach innych niż
w PLN i EUR) złożone:
a) w Oddziale Banku3
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Konto z Lwem Mobi,
Konto z Lwem Direct,
Konto z Lwem
Komfort, Konto z Lwem
PRP, Konto z Lwem
Premium, Rachunki
OszczędnościowoRozliczeniowe
w walutach obcych,
Konto z Lwem Klasyczne
i Konto z Lwem Student

0 PLN

Opisane
w pkt IX pod
tabelą

Konto z Lwem Mobi,
Konto z Lwem Direct,
Konto z Lwem
Komfort, Konto z Lwem
Premium, Rachunki
OszczędnościowoRozliczeniowe
w walutach obcych,
Konto z Lwem Klasyczne
i Konto z Lwem Student

50 PLN

Opisane
w pkt. X pod
tabelą

Konto z Lwem PRP

0 PLN /
50 PLN15

Opisane
w pkt XI pod
tabelą

9.

3.6. Opłata
dodatkowa:
a) Przelew
wykonany poprzez
system SORBNET
dla kwot równych
lub wyższych 1
mln PLN – opłata
dodatkowa do pkt
3.2.1. a) c) f)
3.6. Opłata
dodatkowa:
b) Przelew
wykonany poprzez
system SORBNET
dla kwot poniżej 1
mln PLN - opłata
dodatkowa do pkt
3.2.1. a) c) f)

10.

3.6. Opłata
dodatkowa:
c) Przelew
wykonany
w sposób
nieautomatyczny –
opłata dodatkowa
do pkt 3.2.2., 3.2.4.,
3.4.

Konto z Lwem Mobi,
Konto z Lwem Direct,
Konto z Lwem
Komfort, Konto z Lwem
PRP, Konto z Lwem
Premium, Rachunki
OszczędnościowoRozliczeniowe
w walutach obcych,
Konto z Lwem
Klasyczne i Konto
z Lwem Student

10 PLN

Konto z Lwem Mobi,
Konto z Lwem Direct,
Konto z Lwem
Komfort, Konto
z Lwem PRP, Konto
z Lwem Premium,
Konto z Lwem
Klasyczne i Konto
z Lwem Student

35 PLN

Rachunki
OszczędnościowoRozliczeniowe
w walutach obcych

nie dotyczy

Konto z Lwem Mobi,
Konto z Lwem Direct,
Konto z Lwem
Komfort, Konto z Lwem
PRP, Konto z Lwem
Premium, Rachunki
OszczędnościowoRozliczeniowe
w walutach obcych,
Konto z Lwem
Klasyczne i Konto
z Lwem Student

40 PLN

3.6. Opłata
dodatkowa:
a) Przelew wykonany
poprzez system
SORBNET - opłata
dodatkowa do pkt
3.2.1. a) c)

3.6. Opłata
dodatkowa:
b) Przelew
wykonany w sposób
nieautomatyczny –
opłata dodatkowa do
pkt 3.2.2., 3.2.3., 3.4.
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Konto z Lwem Mobi,
Konto z Lwem Direct,
Konto z Lwem Komfort,
Konto z Lwem PRP,
Konto z Lwem Premium,
Konto z Lwem Klasyczne
i Konto z Lwem Student

30 PLN

Rachunki
OszczędnościowoRozliczeniowe
w walutach obcych

nie dotyczy /
30 PLN18

Konto z Lwem Mobi,
Konto z Lwem Direct,
Konto z Lwem
Komfort, Konto z Lwem
PRP, Konto z Lwem
Premium, Rachunki
OszczędnościowoRozliczeniowe
w walutach obcych,
Konto z Lwem Klasyczne
i Konto z Lwem Student

40 PLN

Opisane
w pkt XII pod
tabelą

Opisane
w pkt XIII pod
tabelą

11.

3.6. Opłata
dodatkowa:
d) Przelew
wykonany w trybie
pilnym (DZIŚ /
JUTRO) – opłata
dodatkowa do pkt
3.2.2., 3.2.4., 3.4.

12.

3.6. Opłata
dodatkowa:
e) Za
przygotowanie
dodatkowego
potwierdzenia
wykonania
przelewu – opłata
dodatkowa do pkt
3.2.2., 3.2.3., 3.4.

Konto z Lwem Mobi,
Konto z Lwem Direct,
Konto z Lwem
Komfort, Konto z Lwem
PRP, Konto z Lwem
Premium, Rachunki
OszczędnościowoRozliczeniowe
w walutach obcych,
Konto z Lwem
Klasyczne i Konto
z Lwem Student

50 PLN

Konto z Lwem Mobi,
Konto z Lwem Direct,
Konto z Lwem
Komfort, Konto z Lwem
PRP, Konto z Lwem
Premium, Rachunki
OszczędnościowoRozliczeniowe
w walutach obcych,
Konto z Lwem
Klasyczne i Konto
z Lwem Student

20 PLN

3.6. Opłata
dodatkowa:
c) Przelew wykonany
w trybie pilnym (DZIŚ
/ JUTRO) – opłata
dodatkowa do pkt
3.2.2., 3.2.3.1.
3.6. Opłata
dodatkowa:
d) Przelew wykonany
w trybie pilnym (DZIŚ
/ JUTRO) – opłata
dodatkowa do pkt
3.2.3.2., 3.4.
3.6. Opłata
dodatkowa:
e) Za przygotowanie
dodatkowego
potwierdzenia
wykonania przelewu –
opłata dodatkowa do
pkt 3.2.3., 3.2.4., 3.4.

Konto z Lwem Mobi,
Konto z Lwem Direct,
Konto z Lwem
Komfort, Konto z Lwem
PRP, Konto z Lwem
Premium, Rachunki
OszczędnościowoRozliczeniowe w
walutach obcych, Konto
z Lwem Klasyczne
i Konto z Lwem Student

30 PLN

Opisane
w pkt XIV pod
tabelą

50 PLN

Opisane
w pkt XV pod
tabelą

Konto z Lwem Mobi,
Konto z Lwem Direct,
Konto z Lwem
Komfort, Konto z Lwem
PRP, Konto z Lwem
Premium, Rachunki
OszczędnościowoRozliczeniowe
w walutach obcych,
Konto z Lwem Klasyczne
i Konto z Lwem Student

20 PLN

Opisane
w pkt XVI pod
tabelą

WAŻNE PRZYCZYNY ZMIANY WSKAZANE W TABELI POWYŻEJ:
I. Podstawa prawna wynikająca z Regulaminu:
•

§ 82 ust. 5 - „Bank jest uprawniony do obniżenia wysokości opłat i prowizji w każdym czasie”.

Okoliczność faktyczna:
•

Dostosowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019 / 518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.
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Zmianie ulega również dotychczasowa numeracja jednostek redakcyjnych.
II. Podstawa prawna wynikająca z Regulaminu:
•

§ 82 ust. 11 w związku z § 108 ust. 1, pkt 1) „wprowadzenie nowych lub zmianę przepisów prawa określających zasady świadczenia przez Bank
usług lub określających zasady korzystania z tych usług przez posiadacza rachunku w ramach zawartej z nim umowy”.

•

§ 82 ust. 5 - „Bank jest uprawniony do obniżenia wysokości opłat i prowizji w każdym czasie”.

Okoliczność faktyczna:
•

Dostosowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019 / 518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

Zmianie ulega również dotychczasowa numeracja jednostek redakcyjnych.
III. Podstawa prawna wynikająca z Regulaminu:
•

§ 82 ust. 11 w związku z § 108 ust. 1, pkt 1) „wprowadzenie nowych lub zmianę przepisów prawa określających zasady świadczenia przez Bank
usług lub określających zasady korzystania z tych usług przez posiadacza rachunku w ramach zawartej z nim umowy”.

•

§ 82 ust. 5 - „Bank jest uprawniony do obniżenia wysokości opłat i prowizji w każdym czasie”.

Okoliczność faktyczna:
•

Dostosowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019 / 518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

•

Decyzja Banku dotycząca obniżenia stawki pobieranej prowizji.

Zmianie ulega również dotychczasowa numeracja jednostek redakcyjnych.
IV. Podstawa prawna wynikająca z Regulaminu:
•

§ 82 ust. 11 w związku z § 108 ust. 1 pkt 1) „wprowadzenie nowych lub zmianę przepisów prawa określających zasady świadczenia przez Bank
usług lub określających zasady korzystania z tych usług przez posiadacza rachunku w ramach zawartej z nim umowy”.

•

§ 82 ust. 5 - „Bank jest uprawniony do obniżenia wysokości opłat i prowizji w każdym czasie”.
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Okoliczność faktyczna:
•

Dostosowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019 / 518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

Zmianie ulega również dotychczasowa numeracja jednostek redakcyjnych.
V. Podstawa prawna wynikająca z Regulaminu:
•

§ 82 ust. 11 w związku z § 108 ust. 1 pkt 1) „wprowadzenie nowych lub zmianę przepisów prawa określających zasady świadczenia przez Bank
usług lub określających zasady korzystania z tych usług przez posiadacza rachunku w ramach zawartej z nim umowy”.

Okoliczność faktyczna:
•

Dostosowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019 / 518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

Zmianie ulega również dotychczasowa numeracja jednostek redakycjnych.
VI. Podstawa prawna wynikająca z Regulaminu:
•

§ 82 ust. 5 - „Bank jest uprawniony do obniżenia wysokości opłat i prowizji w każdym czasie”.

Okoliczność faktyczna:
•

Dostosowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019 / 518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

Zmianie ulega również dotychczasowa numeracja jednostek redakcyjnych.
VII. Podstawa prawna wynikająca z Regulaminu:
•

§ 82 ust. 5 - „Bank jest uprawniony do obniżenia wysokości opłat i prowizji w każdym czasie”.

Okoliczność faktyczna:
•

Dostosowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019 / 518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

Zmianie ulega również dotychczasowa numeracja jednostek redakcyjnych.
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VIII. Podstawa prawna wynikająca z Regulaminu:
•

§ 82 ust. 5 - „Bank jest uprawniony do obniżenia wysokości opłat i prowizji w każdym czasie”.

Okoliczność faktyczna:
•

Dostosowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019 / 518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

Zmianie ulega również dotychczasowa numeracja przypisów.
IX. Podstawa prawna wynikająca z Regulaminu:
•

§ 82 ust. 5 - „Bank jest uprawniony do obniżenia wysokości opłat i prowizji w każdym czasie”.

Okoliczność faktyczna:
•

Dostosowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019 / 518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

X. Podstawa prawna wynikająca z Regulaminu:
•

§ 82 ust. 5 - „Bank jest uprawniony do obniżenia wysokości opłat i prowizji w każdym czasie”.

Okoliczność faktyczna:
•

Decyzja Banku dotycząca obniżenia stawki pobieranej prowizji

XI. Zmianie ulega dotychczasowa numeracja przypisu.
XII. Podstawa prawna wynikająca z Regulaminu:
•

§ 82 ust. 3, pkt 2) „wzrost o co najmniej 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród
z zysku, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) za dany miesiąc, w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego;”

•

§ 82 ust. 5 - „Bank jest uprawniony do obniżenia wysokości opłat i prowizji w każdym czasie”.

Okoliczność faktyczna:
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•

Wzrost o 7,6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Główny
Urząd Statystyczny w maju 2019 roku w stosunku do maja 2018 roku.

•

Decyzja Banku dotycząca obniżenia stawki pobieranej prowizji.

Zmianie ulega również dotychczasowa numeracja jednostek redakcyjnych.
XIII. W TOiP w pkt 3.6. lit. b), pkt 3.2.2., który dotychczas stanowił odwołanie do punktu o treści „Przelew walutowy poza krajem”, stanowi
odwołanie do punktu o treści „Przelew w walucie EUR w kraju, złożony w Oddziale Banku”.
Zmianie ulega również dotychczasowa numeracja jednostek redakcyjnych.
XIV. Podstawa prawna wynikająca z Regulaminu:
•

§ 82 ust. 5 - „Bank jest uprawniony do obniżenia wysokości opłat i prowizji w każdym czasie”.

Okoliczność faktyczna:
•

Dostosowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019 / 518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

W TOiP w pkt 3.6. lit. c), pkt. 3.2.2., który dotychczas stanowił odwołanie do punktu o treści „Przelew walutowy poza krajem”, stanowi odwołanie do
punktu o treści „Przelew w walucie EUR w kraju, złożony w Oddziale Banku”.
Zmianie ulega również dotychczasowa numeracja jednostek redakcyjnych.
XV. Zmianie ulega dotychczasowa numeracja jednostek redakcyjnych.
XVI. Zmianie ulega dotychczasowa numeracja jednostek redakcyjnych.

Treść przypisów przywołanych w tabeli powyżej - obowiązujących do 28.11.2019 r.
3. Stawka obowiązuje również dla zleceń realizowanych przez odpowiednich doradców dedykowanych do obsługi Klientów objętych Ofertami: Premium,
Private Banking, Wealth Management.
10. Przelew TARGET realizowany jest wyłącznie w trybie pilnym (DZIŚ). Opłata za jego realizację składa się z opłaty 5 PLN (opłata za przelew) oraz opłaty 50
PLN (opłata za tryb pilny (DZIŚ)).
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15. Przelew wliczany do ustawowego limitu 5 bezpłatnych transakcji. Każda kolejna z opłatą 5 PLN. Rodzaje wszystkich transakcji wliczanych do ustawowego limitu wymieniono w pkt 27 „Definicje i zasady pobierania opłat i prowizji”, natomiast okres rozliczeniowy opisano w pkt 28.
16. Przelew wliczany do ustawowego limitu 5 bezpłatnych transakcji. Każda kolejna z opłatą 50 PLN. Rodzaje wszystkich transakcji wliczanych do ustawowego limitu wymieniono w pkt 27 „Definicje i zasady pobierania opłat i prowizji”, natomiast okres rozliczeniowy opisano w pkt 28.

Treść przypisów przywołanych w tabeli powyżej - obowiązujących od 29.11.2019 r.
3. Stawka obowiązuje również dla zleceń realizowanych przez odpowiednich doradców dedykowanych do obsługi Klientów objętych Ofertami: Premium,
Private Banking, Wealth Management.
7. Stawka nie obowiązuje dla przelewów na rachunki nabyć jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dostępnych w ofercie Banku w celu zakupu
jednostek uczestnictwa na rzecz posiadacza Konta.
10. Przelew TARGET realizowany jest wyłącznie w trybie pilnym (DZIŚ). Opłata za jego realizację składa się z opłaty 0 PLN (opłata za przelew) oraz opłaty 30
PLN (opłata za tryb pilny (DZIŚ)).
13. Przelew wliczany do ustawowego limitu 5 bezpłatnych transakcji. Każda kolejna z opłatą 9 PLN. Opłata nie obowiązuje dla przelewów na rachunki nabyć
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dostępnych w ofercie Banku w celu zakupu jednostek uczestnictwa na rzecz posiadacza Konta. Rodzaje
wszystkich transakcji wliczanych do ustawowego limitu wymieniono w pkt 26 „Definicje i zasady pobierania opłat i prowizji”, natomiast okres rozliczeniowy
opisano w pkt 27.
14. Przelew wliczany do ustawowego limitu 5 bezpłatnych transakcji. Jednak w przypadku tego typu przelewu każda kolejna opłata wyniesie 0 PLN. Rodzaje
wszystkich transakcji wliczanych do ustawowego limitu wymieniono w pkt 26 „Definicje i zasady pobierania opłat i prowizji”, natomiast okres rozliczeniowy
opisano w pkt 27.
15. Przelew wliczany do ustawowego limitu 5 bezpłatnych transakcji. Każda kolejna z opłatą 50 PLN. Rodzaje wszystkich transakcji wliczanych do ustawowego limitu wymieniono w pkt 26 „Definicje i zasady pobierania opłat i prowizji”, natomiast okres rozliczeniowy opisano w pkt 27.
18. Przelew wykonany poprzez system SORBNET złożony poprzez usługę bankowości elektronicznej (System bankowości internetowej) – nie dotyczy. Przelew wykonany poprzez system SORBNET dla kwot poniżej 1 mln PLN złożony w Oddziale Banku– nie dotyczy. Przelew wykonany poprzez system SORBNET
dla kwot równych lub wyższych 1 mln PLN, złożony w Oddziale Banku – opłata dodatkowa w wysokości 30 PLN.
19. Stawka 0 PLN obowiązuje dla pierwszego przelewu w walucie EUR w kraju albo pierwszego przelewu w walucie EUR na rachunek w innym banku poza
krajem na terenie jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA) w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca,
każdy kolejny za opłatą 9 PLN. Stawka 0 PLN obowiązuje zawsze dla przelewu w walucie EUR w kraju na rachunki nabyć jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych dostępnych w ofercie Banku w celu zakupu jednostek uczestnictwa na rzecz posiadacza Konta.
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Zmianie ulega treść następujących przypisów
Lp.
1.

Treść i numer jednostki redakcyjnej
obowiązujące od 29.11.2019 r.

WAŻNE PRZYCZYNY ZMIANY:

Stawka nie obowiązuje dla przelewów na
rachunki oszczędnościowe w PLN, na rachunki
Otwartego Konta Oszczędnościowego (dla
przedsiębiorców) w PLN, na rachunki lokat,
na rachunki lokat w okresie subskrypcji
(dotyczy Inwestycyjnej Lokaty Terminowej
oraz Inwestycyjnej Lokaty Terminowej Plus),
na rachunki nabyć jednostek uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych dostępnych
w ofercie Banku, w celu zakupu jednostek
uczestnictwa na rzecz posiadacza Konta
oraz na rachunki posiadacza Konta w Biurze
Maklerskim ING.

Podstawa prawna wynikająca z Regulaminu:

Treść i numer jednostki redakcyjnej obowiązujące
do 28.11.2019 r.
Stawka nie obowiązuje dla przelewów na
rachunki oszczędnościowe w PLN, na rachunki
Otwartego Konta Oszczędnościowego (dla
przedsiębiorców) w PLN, na rachunki lokat,
na rachunki lokat w okresie subskrypcji
(dotyczy Inwestycyjnej Lokaty Terminowej
oraz Inwestycyjnej Lokaty Terminowej Plus), na
rachunki nabyć jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych dostępnych w ofercie Banku,
w celu zakupu jednostek uczestnictwa na rzecz
posiadacza Konta oraz na rachunki posiadacza
Konta w ING Securities S.A.

4

4

• § 82 ust. 11 w związku z § 108 ust. 1 pkt
3) „rozszerzenie, zmianę lub ograniczenie
funkcjonalności usług, zmianę zasad
korzystania z usług przez posiadacza
rachunku, wprowadzenie nowych usług,
rezygnację z wykonywania niektórych
czynności będących przedmiotem usług
świadczonych przez Bank w ramach
zawartej z posiadaczem rachunku
umowy”.
Okoliczność faktyczna:
• Zmiana nazwy podmiotu prowadzącego
konta maklerskie.

2.

Stawka 0 PLN obowiązuje dla pierwszego
polecenia przelewu wewnętrznego (na rachunek
w Banku) albo pierwszego przelewu krajowego
(w PLN, na rachunek w innym banku w kraju)
w ciągu miesiąca liczonego od 29 dnia danego
miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca,
każdy kolejny za opłatą 9 PLN. Stawka 0 PLN
obowiązuje zawsze dla przelewów na rachunki
oszczędnościowe w PLN, na rachunki Otwartego
Konta Oszczędnościowego (dla przedsiębiorców)
w PLN, na rachunki lokat, na rachunki lokat
w okresie subskrypcji (dotyczy Inwestycyjnej
Lokaty Terminowej oraz Inwestycyjnej Lokaty
Terminowej Plus), na rachunki nabyć jednostek
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
dostępnych w ofercie Banku, w celu zakupu
jednostek uczestnictwa na rzecz posiadacza
Konta oraz na rachunki posiadacza Konta w ING
Securities S.A.

5

Stawka 0 PLN obowiązuje dla pierwszego
polecenia przelewu wewnętrznego (na
rachunek w Banku) albo pierwszego przelewu
krajowego (w PLN, na rachunek w innym
banku w kraju) w ciągu miesiąca liczonego
od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia
kolejnego miesiąca, każdy kolejny za opłatą
9 PLN. Stawka 0 PLN obowiązuje zawsze dla
przelewów na rachunki oszczędnościowe
w PLN, na rachunki Otwartego Konta
Oszczędnościowego (dla przedsiębiorców)
w PLN, na rachunki lokat, na rachunki lokat
w okresie subskrypcji (dotyczy Inwestycyjnej
Lokaty Terminowej oraz Inwestycyjnej Lokaty
Terminowej Plus), na rachunki nabyć jednostek
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
dostępnych w ofercie Banku, w celu zakupu
jednostek uczestnictwa na rzecz posiadacza
Konta oraz na rachunki posiadacza Konta
w Biurze Maklerskim ING.

5
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Podstawa prawna wynikająca z Regulaminu:
• § 82 ust. 11 w związku z § 108 ust. 1 pkt
3) „rozszerzenie, zmianę lub ograniczenie
funkcjonalności usług, zmianę zasad
korzystania z usług przez posiadacza
rachunku, wprowadzenie nowych usług,
rezygnację z wykonywania niektórych
czynności będących przedmiotem usług
świadczonych przez Bank w ramach
zawartej z posiadaczem rachunku umowy”
Okoliczność faktyczna:
• Zmiana nazwy podmiotu prowadzącego
konta maklerskie.

3.

10
Przelew TARGET realizowany jest wyłącznie
w trybie pilnym (DZIŚ). Opłata za jego realizację
składa się z opłaty 5 PLN (opłata za przelew) oraz
opłaty 50 PLN (opłata za tryb pilny (DZIŚ)).

10
Przelew TARGET realizowany jest wyłącznie
w trybie pilnym (DZIŚ). Opłata za jego
realizację składa się z opłaty 0 PLN (opłata za
przelew) oraz opłaty 30 PLN (opłata za tryb
pilny (DZIŚ)).

Ważne przyczyny zmiany wskazaliśmy w lp.
4 i 5 w wykazu zmian, w Rozdziale I Rachunki
oszczędnościowo-rozliczeniowe
w złotych polskich (PLN) / walutach obcych,
b) Wpłata / wypłata gotówki, przelew,
zlecenie stałe, polecenie zapłaty.

4.

11
Przelew wliczany do ustawowego limitu 5
bezpłatnych transakcji. Każda kolejna z opłatą
9 PLN. Opłata nie obowiązuje dla przelewów
na rachunki oszczędnościowe w PLN, na
rachunki Otwartego Konta Oszczędnościowego
(dla przedsiębiorców) w PLN, na rachunki
lokat, na rachunki lokat w okresie subskrypcji
(dotyczy Inwestycyjnej Lokaty Terminowej
oraz Inwestycyjnej Lokaty Terminowej Plus),
na rachunki nabyć jednostek uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych dostępnych w ofercie
Banku, w celu zakupu jednostek uczestnictwa
na rzecz posiadacza Konta oraz na rachunki
posiadacza Konta w ING Securities S.A. Rodzaje
wszystkich transakcji wliczanych do ustawowego
limitu wymieniono w pkt 27 „Definicje i zasady
pobierania opłat i prowizji”, natomiast okres
rozliczeniowy opisano w pkt 28.

11
Przelew wliczany do ustawowego limitu
5 bezpłatnych transakcji. Każda kolejna
z opłatą 9 PLN. Opłata nie obowiązuje dla
przelewów na rachunki oszczędnościowe
w PLN, na rachunki Otwartego Konta
Oszczędnościowego (dla przedsiębiorców)
w PLN, na rachunki lokat, na rachunki lokat
w okresie subskrypcji (dotyczy Inwestycyjnej
Lokaty Terminowej oraz Inwestycyjnej Lokaty
Terminowej Plus), na rachunki nabyć jednostek
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
dostępnych w ofercie Banku, w celu zakupu
jednostek uczestnictwa na rzecz posiadacza
Konta oraz na rachunki posiadacza Konta
w Biurze Maklerskim ING. Rodzaje wszystkich
transakcji wliczanych do ustawowego limitu
wymieniono w pkt 26 „Definicje i zasady
pobierania opłat i prowizji”, natomiast okres
rozliczeniowy opisano w pkt 27.

Podstawa prawna wynikająca z Regulaminu:

Przelew wliczany do ustawowego limitu 5
bezpłatnych transakcji. Każda kolejna z opłatą
5 PLN. Rodzaje wszystkich transakcji wliczanych
do ustawowego limitu wymieniono w pkt 27
„Definicje i zasady pobierania opłat i prowizji”,
natomiast okres rozliczeniowy opisano w pkt 28.

14
Przelew wliczany do ustawowego
limitu 5 bezpłatnych transakcji. Jednak
w przypadku tego typu przelewu każda kolejna
opłata wyniesie 0 PLN. Rodzaje wszystkich
transakcji wliczanych do ustawowego limitu
wymieniono w pkt 26 „Definicje i zasady
pobierania opłat i prowizji”, natomiast okres
rozliczeniowy opisano w pkt 27.

Ważne przyczyny zmiany wskazaliśmy
w lp. 6 w wykazie zmian, w Rozdziale
I Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
w złotych polskich (PLN) / walutach obcych,
b) Wpłata / wypłata gotówki, przelew, zlecenie
stałe, polecenie zapłaty.

5.

15

16

• § 82 ust. 11 w związku z § 108 ust. 1 pkt
3) „rozszerzenie, zmianę lub ograniczenie
funkcjonalności usług, zmianę zasad
korzystania z usług przez posiadacza
rachunku, wprowadzenie nowych usług,
rezygnację z wykonywania niektórych
czynności będących przedmiotem usług
świadczonych przez Bank w ramach
zawartej z posiadaczem rachunku
umowy”.
Okoliczność faktyczna:
• Zmiana nazwy podmiotu prowadzącego
konta maklerskie.

6.

Brak odpowiedniego przypisu

Przelew wykonany poprzez system
SORBNET, złożony poprzez usługę bankowości
elektronicznej (System bankowości
internetowej) – nie dotyczy. Przelew
wykonany poprzez system SORBNET dla
kwot poniżej 1 mln PLN złożony w Oddziale
Banku– nie dotyczy. Przelew wykonany
poprzez system SORBNET dla kwot równych
lub wyższych 1 mln PLN, złożony w Oddziale
Banku – opłata dodatkowa w wysokości
30 PLN.

18

Podstawa prawna wynikająca z Regulaminu:
• § 82 ust. 10 „Bank jest uprawniony do
wycofania dotychczas obowiązujących
tytułów (nazw) opłat i prowizji w każdym
czasie”.
Okoliczność faktyczna:
• Decyzja Banku dotycząca wycofania
usługi przelewu wykonanego poprzez
system SORBNET dla kwot równych lub
wyższych 1 mln PLN, złożonego poprzez
usługę bankowości elektronicznej (System
bankowości internetowej) dla Rachunków
Oszczędnościowo-Rozliczeniowych
w walutach obcych.
Ważne przyczyny zmiany wskazaliśmy
w lp. 9 w wykazie zmian, w Rozdziale I
Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
w złotych polskich (PLN) / walutach obcych,
b) Wpłata / wypłata gotówki, przelew, zlecenie
stałe, polecenie zapłaty.

7.

Brak odpowiedniego przypisu

Stawka 0 PLN obowiązuje dla pierwszego
przelewu w walucie EUR w kraju albo
pierwszego przelewu w walucie EUR na
rachunek w innym banku poza krajem
na terenie jednolitego obszaru płatności
w euro (SEPA) w ciągu miesiąca liczonego
od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia
kolejnego miesiąca, każdy kolejny za opłatą
9 PLN. Stawka 0 PLN obowiązuje zawsze dla
przelewu w walucie EUR w kraju na rachunki
nabyć jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych dostępnych w ofercie Banku
w celu zakupu jednostek uczestnictwa na
rzecz posiadacza Konta.
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17

Ważne przyczyny zmiany wskazaliśmy
w lp. 1 i 2 w wykazie zmian, w Rozdziale
I Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
w złotych polskich (PLN) / walutach obcych,
b) Wpłata / wypłata gotówki, przelew, zlecenie
stałe, polecenie zapłaty.

Rozdział III Usługi w zakresie wydawania i obsługi kart płatniczych
Zmiany treści jednostek redakcyjnych dla wszystkich kart debetowych oraz przedpłaconych, bez zmiany stawek opłat i prowizji.
Lp.
1.

Treść i numer jednostki redakcyjnej obowiązujące do
28.11.2019 r.

Treść i numer jednostki redakcyjnej obowiązujące
od 29.11.2019 r.

a) Karta płatnicza do rachunku (karta debetowa)
1.12 Wypłata gotówki, w tym transgraniczna
transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych

1.12 Wypłata gotówki, w tym transgraniczna
transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej
do płatności gotówkowych

c) pozostałe wypłaty gotówki w PLN

c) pozostałe wypłaty gotówki w kraju / pozostałe
wypłaty gotówki w EUR w krajach SEPA

d) pozostałe wypłaty gotówki w walucie innej niż PLN

d) pozostałe wypłaty gotówki za granicą

b) Karty przedpłacone
1.13 Wypłata gotówki

1.13 Wypłata gotówki

c) pozostałe wypłaty gotówki w PLN

c) pozostałe wypłaty gotówki w kraju / pozostałe
wypłaty gotówki w EUR w krajach SEPA

d) pozostałe wypłaty gotówki w walucie innej niż PLN

d) pozostałe wypłaty gotówki za granicą

WAŻNE PRZYCZYNY ZMIANY:

Podstawa prawna dla kart
debetowych wynikająca z
Regulaminu:
• § 82 ust. 11 w związku z § 108 ust.
1 pkt 1: „wprowadzenie nowych
lub zmianę przepisów prawa
określających zasady świadczenia
przez Bank usług lub określających
zasady korzystania z tych usług
przez posiadacza rachunku
w ramach zawartej z nim umowy”.
• § 82 ust. 11 w związku z § 108
ust. 1 pkt 3: „rozszerzenie, zmianę
lub ograniczenie funkcjonalności
usług, zmianę zasad korzystania
z usług przez posiadacza rachunku,
wprowadzenie nowych usług,
rezygnację z wykonywania
niektórych czynności będących
przedmiotem usług świadczonych
przez Bank w ramach zawartej
z posiadaczem rachunku umowy”.
Okoliczność faktyczna:
• Dostosowujemy zasady pobierania
opłat za wypłatę gotówki do
rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (EU) 2019/518
z dnia 19 marca 2019 r.
zmieniającego rozporządzenie
(WE) nr 924/2009 w odniesieniu
do niektórych opłat za płatności
transgraniczne w Unii i opłat za
przeliczenie waluty.
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• Dostosowujemy systemy
informatyczne banku w celu
rozróżniania dziennych limitów
transakcji oraz opłat i prowizji
w zależności od tego czy transakcja
została dokonana w kraju czy za
granicą.

Zmiany stawek opłat i prowizji dla kart debetowych VISA zbliżeniowa i VISA NFC wydanych do kont Direct, Mobi lub PRP
Lp.
1.

Treść i numer jednostki redakcyjnej
obowiązujące do 28.11.2019 r.

Treść i numer jednostki redakcyjnej
obowiązujące od 29.11.2019 r.

dotyczy karty: VISA zbliżeniowa
1.11 Aktywacja pakietu wypłat gotówki

1.11 Aktywacja pakietu wypłat gotówki

a) pakiet wypłat gotówki w kraju

a) do rachunków KONTO Direct, Mobi, Komfort,
Premium, Student, Klasyczne - 15 PLN 4 11

• do rachunków KONTO Direct, Mobi - 5 PLN 4 11
• do pozostałych rachunków - nie dotyczy

b) do pozostałych rachunków - nie dotyczy

b) pakiet wypłat gotówki za granicą
• do rachunków KONTO Direct, Mobi, Komfort, Premium,
Student, Klasyczne - 15 PLN 4 12
• do pozostałych rachunków - nie dotyczy
Przypisy:
4

Usługa nie jest dostępna dla karty Visa NFC.

Przypisy:
4

Usługa nie jest dostępna dla karty Visa NFC.

11

Pakiet wypłat gotówki w kraju obejmuje wszystkie
wypłaty gotówki w PLN dokonane kartą. Pakiet jest
ważny przez 30 dni, licząc od następnego dnia po jego
aktywacji.

11

Pakiet wypłat gotówki za granicą obejmuje wszystkie
wypłaty gotówki w walucie innej niż PLN dokonane
kartą. Pakiet jest ważny przez 30 dni, licząc od
następnego dnia po jego aktywacji.

12

12

Pakiet wypłat gotówki obejmuje wszystkie
wypłaty gotówki dokonane kartą w kraju i za
granicą. Pakiet jest ważny przez 30 dni, licząc
od następnego dnia po jego aktywacji.
(przypis usunięty)
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WAŻNE PRZYCZYNY ZMIANY:
Podstawa prawna wynikająca
z Regulaminu:
• § 82 ust. 11 w związku z § 108 ust.
1 pkt 3: „rozszerzenie, zmianę lub
ograniczenie funkcjonalności usług,
zmianę zasad korzystania z usług
przez posiadacza rachunku,
wprowadzenie nowych usług,
rezygnację z wykonywania
niektórych czynności będących
przedmiotem usług świadczonych
przez Bank w ramach zawartej z
posiadaczem rachunku umowy”.
Okoliczność faktyczna:
• Wycofujemy z oferty pakiet wypłat
gotówki w kraju oraz rozszerzamy
istniejący pakiet wypłat gotówki za
granicą o wypłaty gotówki w kraju
wraz ze zmianą nazwy pakietu.

2.

dotyczy kart: VISA zbliżeniowa, VISA NFC
1.12 Wypłata gotówki, w tym transgraniczna
transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych

1.12 Wypłata gotówki, w tym transgraniczna
transakcja płatnicza przy użyciu karty
debetowej do płatności gotówkowych

c) pozostałe wypłaty gotówki w PLN

c) pozostałe wypłaty gotówki w kraju /
pozostałe wypłaty gotówki w EUR w krajach
SEPA
• z rachunku KONTO Mobi - 0 PLN15 / 2,50
PLN / 5 PLN

• z rachunków KONTO Mobi, Direct - 0 PLN 5 / 2,50 PLN
• z rachunku KONTO PRP - 0 PLN 14 / 2,50 PLN

• z rachunku KONTO Direct - 0 PLN5 / 5 PLN
• z rachunku KONTO PRP - 0 PLN14 / 5 PLN
Przypisy:
Pierwsza wypłata rozliczona przez Bank w okresie
miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28
dnia kolejnego miesiąca jest bezpłatna, każda kolejna za
opłatą 2,50 PLN.

5

14
Pierwsze pięć wypłat rozliczonych przez Bank w okresie
miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28
dnia kolejnego miesiąca jest bezpłatne, każda kolejna za
opłatą 2,50 PLN. Wypłaty gotówki liczone są łącznie dla
wszystkich kart wydanych do jednego konta.

Brak przypisu

Podstawa prawna wynikająca
z Regulaminu:
• § 82 ust. 3 pkt 2: „wzrost
o co najmniej 1% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku,
ogłaszanego przez GUS za
dany miesiąc, w stosunku do
analogicznego miesiąca roku
poprzedniego”.
Okoliczność faktyczna:

• Wzrost o 7,6% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia
Pierwsza wypłata rozliczona przez Bank
w sektorze przedsiębiorstw
w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego
bez wypłat nagród z zysku,
miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca jest
ogłaszanego przez GUS za
bezpłatna, każda kolejna za opłatą 5 PLN.
dany miesiąc, w stosunku do
analogicznego miesiąca roku
14
Pierwsze pięć wypłat w kraju rozliczonych
poprzedniego.
przez Bank w okresie miesiąca liczonego od 29
dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego
miesiąca jest bezpłatne, każda kolejna za opłatą
5 PLN. Wypłaty gotówki liczone są łącznie dla
wszystkich kart wydanych do jednego konta.
Przypisy:
5

15
Pierwsza wypłata rozliczona przez Bank
w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego
miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca jest
bezpłatna, każda kolejna za opłatą 2,50 PLN (do
ukończenia 26 roku życia) lub 5 PLN (po
ukończeniu 26 roku życia).

Dla produktów i usług wycofanych już z oferty Banku usuwamy przypisy oznaczone numerami 8-10, co powoduje zmianę w numeracji kolejnych
przypisów: z 11 na 8, z 13 na 9, z 14 na 10, z 15 na 11.
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Rozdział VIII Inne usługi bankowe
Lp.

Obowiązujące do 28.11.2019 r.
Treść i numer jednostki redakcyjnej

1.

3. Wezwanie do uzupełnienia
/ korekty danych w przelewie
walutowym

Wysokość
opłaty /
prowizji
30 EUR

Obowiązujące od 29.11.2019 r.
Treść i numer jednostki redakcyjnej

3. Wezwanie do uzupełnienia /
korekty danych w transakcjach
opisanych w pkt. 3.2.2., 3.2.3.,
3.2.4., 3.3., 3.4. w Rozdziale I , lit.
b) “Wpłata / wypłata gotówki,
przelew, zlecenie stałe, polecenie
zapłaty”

WAŻNE PRZYCZYNY ZMIANY:

Wysokość
opłaty /
prowizji
30 EUR

Podstawa prawna wynikająca
z Regulaminu:
• § 82 ust. 11 w związku z § 108
ust. 1 pkt 1) „wprowadzenie
nowych lub zmianę przepisów
prawa określających zasady
świadczenia przez Bank usług
lub określających zasady
korzystania z tych usług
przez posiadacza rachunku
w ramach zawartej z nim
umowy”.
Okoliczność faktyczna:
• Dostosowanie do rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 14 lipca
2017 r. w sprawie wykazu
usług reprezentatywnych
powiązanych z rachunkiem
płatniczym.
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2.

Podstawa prawna dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i oszczędnościowych
wynikająca z Regulaminu:

4. Zwrot / anulowanie transakcji
płatniczej na życzenie Klienta:

4. Zwrot / anulowanie transakcji
płatniczej na życzenie Klienta:
1. wykonanej do 13 miesięcy wstecz:
a. przelew krajowy (w PLN)

0 PLN

b. przelew walutowy

30 EUR

2. wykonanej powyżej 13 miesięcy
wstecz
a. przelew krajowy (w PLN)

40 PLN

b. przelew walutowy

100 EUR

1. wykonanej do 13 miesięcy
wstecz:
a. dla transakcji opisanych w pkt.
0 PLN
3.2.1., 3.2.2., 3.2.3.1., 3.2.4., 3.3.
w Rozdziale I , lit b) „Wpłata /
wypłata gotówki, przelew, zlecenie
stałe, polecenie zapłaty”,
w pkt. 1.6.2. w Rozdziale II, w pkt 1.12
w Rozdziale III, lit b) „Karty
przedpłacone”, w pkt 1.6 w Rozdziale
III, lit c) „Karty kredytowe” oraz w
pkt. 3.8 w Rozdziale IV
b. dla transakcji opisanych
w pkt. 3.2.3.2., 3.4. w Rozdziale I, lit
b) „Wpłata / wypłata gotówki,
przelew, zlecenie stałe, polecenie
zapłaty"

30 EUR

• § 82 ust. 5 - „Bank jest
uprawniony do obniżenia
wysokości opłat i prowizji
w każdym czasie”.
Okoliczność faktyczna:

2. wykonanej powyżej 13 miesięcy
wstecz:
a. dla transakcji opisanych w pkt.
3.2.1., 3.2.2., 3.2.3.1., 3.2.4., 3.3.
w Rozdziale I , lit b) „Wpłata /
wypłata gotówki, przelew, zlecenie
stałe, polecenie zapłaty”,
w pkt. 1.6.2. w Rozdziale II, w pkt
1.12 w Rozdziale III, lit b) „Karty
przedpłacone”, w pkt 1.6 w
Rozdziale III, lit c) „Karty kredytowe”
oraz w pkt. 3.8 w Rozdziale IV

40 PLN

b. dla transakcji opisanych w pkt
3.2.3.2., 3.4. w Rozdziale I , lit.
b) „Wpłata / wypłata gotówki,
przelew, zlecenie stałe, polecenie
zapłaty”

100 EUR
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• § 82 ust. 11 w związku z § 108
ust. 1 pkt 1) „wprowadzenie
nowych lub zmianę przepisów
prawa określających zasady
świadczenia przez Bank usług
lub określających zasady
korzystania z tych usług
przez posiadacza rachunku
w ramach zawartej z nim
umowy”.

• Dostosowanie do rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 14 lipca
2017 r. w sprawie wykazu
usług reprezentatywnych
powiązanych z rachunkiem
płatniczym.
• Dostosowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019 / 518
z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 924/2009 w odniesieniu do
niektórych opłat za płatności
transgraniczne w Unii i opłat
za przeliczenie waluty.

3.

5. Poszukiwanie / prześledzenie
transakcji płatniczej na życzenie
Klienta:

5. Poszukiwanie / prześledzenie
transakcji płatniczej na życzenie
Klienta:
1. wykonanej do 13 miesięcy wstecz:

0 PLN

a. przelew krajowy (w PLN)

30 EUR

b. przelew walutowy
2. wykonanej powyżej 13miesięcy
wstecz
a. przelew krajowy (w PLN)

40 PLN

b. przelew walutowy

100 EUR

Podstawa prawna dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i oszczędnościowych
wynikająca z Regulaminu:

1. wykonanej do 13 miesięcy
wstecz:
a. dla transakcji opisanych w pkt.
3.2.1., 3.2.2., 3.2.3.1., 3.2.4., 3.3.
w Rozdziale I , lit b) „Wpłata /
wypłata gotówki, przelew, zlecenie
stałe, polecenie zapłaty”,
w pkt. 1.6.2. w Rozdziale II, w pkt
1.12 w Rozdziale III, lit b) „Karty
przedpłacone”, w pkt 1.6 w
Rozdziale III, lit c) „Karty kredytowe”
oraz w pkt. 3.8 w Rozdziale IV.

0 PLN

b. dla transakcji opisanych
w pkt. 3.2.3.2., 3.4. w Rozdziale
I, lit b) „Wpłata / wypłata gotówki,
przelew, zlecenie stałe, polecenie
zapłaty"

30 EUR

• § 82 ust. 5 - „Bank jest uprawniony do obniżenia wysokości
opłat i prowizji w każdym
czasie.”
Okoliczność faktyczna:

2. wykonanej powyżej 13 miesięcy
wstecz:
a. dla transakcji opisanych w pkt.
3.2.1., 3.2.2., 3.2.3.1., 3.2.4., 3.3.
w Rozdziale I , lit b) „Wpłata /
wypłata gotówki, przelew, zlecenie
stałe, polecenie zapłaty”,
w pkt. 1.6.2. w Rozdziale II, w pkt
1.12 w Rozdziale III, lit b) „Karty
przedpłacone”, w pkt 1.6 w
Rozdziale III, lit c) „Karty kredytowe”
oraz w pkt. 3.8 w Rozdziale IV

40 PLN

b. dla transakcji opisanych w pkt
3.2.3.2., 3.4. w Rozdziale I , lit b)
"Wpłata, wypłata gotówki, przelew,
zlecenie stałe, polecenie zapłaty"

100 EUR
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• § 82 ust. 11 w związku z § 108
ust. 1 pkt 1) „wprowadzenie
nowych lub zmianę przepisów prawa określających
zasady świadczenia przez
Bank usług lub określających
zasady korzystania z tych
usług przez posiadacza rachunku w ramach zawartej z
nim umowy”.

• Dostosowanie do rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 14 lipca
2017 r. w sprawie wykazu
usług reprezentatywnych
powiązanych z rachunkiem
płatniczym.
• Dostosowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019 / 518
z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 924/2009 w odniesieniu do
niektórych opłat za płatności
transgraniczne w Unii i opłat
za przeliczenie waluty.
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Organ nadzorczy :
Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa

Załącznik do wyciągu z Tabeli Opłat
i Prowizji dla Klientów indywidualnych
w zakresie usług bankowości elektronicznej

ING BANK ŚLĄSKI

Definicje i zasady pobierania opłat i prowizji
Rozdział IV Usługa bankowości elektronicznej (System bankowości internetowej)
Pkt 2. Usługa bankowości elektronicznej (System bankowości internetowej) - Usługa Qlips
W związku z usunięciem zapisów dotyczących wycofywanej usługi Qlips, zmianie ulega numeracja kolejnych punktów rozdziału.
Obowiązujące od 29.11.2019 r.

Lp.
Treść i numer jednostki redakcyjnej
obowiązujące do 28.11.2019 r.
1.

2.1. Złożenie / odwołanie zgody na usługę Qlips

Treść i numer
jednostki
redakcyjnej

Produkt

Wysokość
opłaty /
prowizji

Brak zapisu

Brak zapisu

Brak zapisu

2.2. Wykonanie transakcji w ramach usługi Qlips
(w PLN, na konto w Banku)
2.3. Wykonanie transakcji w ramach usługi Qlips
(w PLN, na konto w innym banku w kraju)

WAŻNE PRZYCZYNY ZMIANY:

Podstawa prawna wynikająca z Regulaminu
świadczenia usług Systemu bankowości
internetowej ING Banku Śląskiego S.A.,
zwanego dalej: Regulaminem Bankowości
Internetowej:
§46 ust.1 pkt 3.:
„Bank zastrzega sobie prawo zmiany
Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne
przyczyny uznaje się następujące przyczyny,
których skutkiem jest konieczność zmiany
Regulaminu w niezbędnym - wynikającym
z danej przyczyny - zakresie:
3) rozszerzenie, zmianę lub ograniczenie
funkcjonalności usług, zmianę zasad
korzystania z usług przez użytkownika
/ klienta, wprowadzenie nowych usług,
rezygnację z wykonywania niektórych
czynności będących przedmiotem usług
świadczonych przez Bank w ramach zawartej
z klientem umowy”.
Okoliczność faktyczna:
Wycofanie usługi Qlips z oferty banku.

2

Pkt 3. Usługa bankowości elektronicznej (System bankowości internetowej) - Platforma Mobilna BLIK
Obowiązujące od 29.11.2019 r.

Lp.
Treść i numer jednostki redakcyjnej
obowiązujące do 28.11.2019 r.
1.

Brak odpowiedniego postanowienia

Treść i numer
jednostki
redakcyjnej

Produkt

Wysokość
opłaty /
prowizji

3.7. Prośba
o przelew
BLIK6

Konto z Lwem
Mobi,
Konto z Lwem
Direct,
Konto z Lwem
Komfort,
Konto z Lwem
PRP,
Konto z Lwem
Premium,
Konto z Lwem
Klasyczne,
Konto z Lwem
Student

0 PLN

WAŻNE PRZYCZYNY ZMIANY:

Podstawa prawna wynikająca z Regulaminu
Bankowości Internetowej:
§47 ust. 10. :
„Bank jest uprawniony do wprowadzenia
opłat lub prowizji w przypadku nowej
usługi oraz nowej funkcjonalności
w ramach dotychczasowej usługi, do
tej pory nie oferowanej przez Bank albo
oferowanej bezpłatnie i nie przewidzianej
w obowiązującej TOiP. Jeżeli klient /
użytkownik musi korzystać z nowej usługi
lub funkcjonalności, o której mowa w zdaniu
pierwszym, w celu wykonywania umowy,
Bank jest uprawniony do wprowadzenia
opłat i prowizji w przypadku zaistnienia
przynajmniej jednej z ważnych przyczyn,
o których mowa w ust. 6 pkt 3)-6) oraz w § 46
ust. 1 pkt 4).”
Okoliczność faktyczna:
Wdrożenie i udostępnienie nowej
funkcjonalności Platformy Mobilnej BLIK

2.

Brak odpowiedniego postanowienia

3.8. Przelew
na prośbę
BLIK6

Konto z Lwem
Mobi,
Konto z Lwem
Direct,

3

0 PLN

Podstawa prawna wynikająca z Regulaminu
Bankowości Internetowej:
§47 ust. 10.:
„Bank jest uprawniony do wprowadzenia
opłat lub prowizji w przypadku nowej usługi
oraz nowej funkcjonalności

Konto z Lwem
Komfort,
Konto z Lwem
PRP,
Konto z Lwem
Premium,
Konto z Lwem
Klasyczne,
Konto z Lwem
Student

w ramach dotychczasowej usługi, do
tej pory nie oferowanej przez Bank, albo
oferowanej bezpłatnie i nie przewidzianej
w obowiązującej TOiP. Jeżeli klient /
użytkownik musi korzystać z nowej usługi
lub funkcjonalności, o której mowa w zdaniu
pierwszym, w celu wykonywania umowy,
Bank jest uprawniony do wprowadzenia
opłat i prowizji w przypadku zaistnienia
przynajmniej jednej z ważnych przyczyn,
o których mowa w ust. 6 pkt 3)-6) oraz
w § 46 ust. 1 pkt 4)”.
Okoliczność faktyczna:
Wdrożenie i udostępnienie nowej
funkcjonalności Platformy Mobilnej BLIK

Zmianie ulega treść następujących przypisów
1.

Brak odpowiedniego postanowienia

Bank poinformuje o dacie uruchomienia
funkcjonalności, ponieważ jej oferowanie
przez Bank jest uzależnione od operatora
rozliczeń BLIK oraz pozostałych banków
uczestniczących w systemie rozliczeń BLIK.

6

Podstawa prawna wynikająca z Regulaminu
Bankowości Internetowej:
§47 ust. 10. :
„Bank jest uprawniony do wprowadzenia
opłat lub prowizji w przypadku nowej usługi
oraz nowej funkcjonalności
w ramach dotychczasowej usługi, do
tej pory nie oferowanej przez Bank albo
oferowanej bezpłatnie i nie przewidzianej
w obowiązującej TOiP. Jeżeli klient /
użytkownik musi korzystać z nowej usługi
lub funkcjonalności, o której mowa w zdaniu
pierwszym, w celu wykonywania umowy,
Bank jest uprawniony do wprowadzenia
opłat i prowizji w przypadku zaistnienia
przynajmniej jednej z ważnych przyczyn,
o których mowa w ust. 6 pkt 3)-6) oraz
w § 46 ust. 1 pkt 4)”.
Okoliczność faktyczna:
Wdrożenie i udostępnienie nowej
funkcjonalności Platformy Mobilnej BLIK

4

Rozdział VIII Inne usługi bankowe
Lp.

1.

Obowiązujące do 28.11.2019 r.

Obowiązujące od 29.11.2019 r.

Treść i numer
jednostki redakcyjnej

Wysokość
opłaty /
prowizji

Treść i numer
jednostki redakcyjnej

Wysokość
opłaty /
prowizji

3. Wezwanie do
uzupełnienia /
korekty danych
w przelewie
walutowym

30 EUR

3. Wezwanie do uzupełnienia / korekty danych w transakcjach opisanych w pkt. 3.2.2.,
3.2.3., 3.2.4., 3.3., 3.4. w Rozdziale I , lit b)
„Wpłata / wypłata gotówki, przelew, zlecenie
stałe, polecenie zapłaty”

30 EUR

WAŻNE PRZYCZYNY ZMIANY:

Podstawa prawna wynikająca z Regulaminu:
• § 82 ust. 11 w związku z § 108 ust. 1
pkt. 1) „wprowadzenie nowych lub
zmianę przepisów prawa określających
zasady świadczenia przez Bank usług lub
określających zasady korzystania z tych
usług przez posiadacza rachunku w ramach zawartej z nim umowy”
Okoliczność faktyczna:
• Dostosowanie do rozporządzenia
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14
lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług
reprezentatywnych powiązanych
z rachunkiem płatniczym

2.

4. Zwrot /
anulowanie
transakcji płatniczej
na życzenie Klienta:

4. Zwrot / anulowanie transakcji płatniczej
na życzenie Klienta:

1. wykonanej do
13 miesięcy
wstecz:

a. dla transakcji opisanych w pkt. 3.2.1., 3.2.2.,
3.2.3.1., 3.2.4., 3.3. w Rozdziale I , lit b)
„Wpłata / wypłata gotówki, przelew, zlecenie
stałe, polecenie zapłaty”, w pkt. 1.6.2.
w Rozdziale II, w pkt 1.12 w Rozdziale III, lit b)
„Karty przedpłacone”, w pkt 1.6 w Rozdziale
III, lit c) „Karty kredytowe” oraz w pkt. 3.8.
w Rozdziale IV

1. wykonanej do 13 miesięcy wstecz:

a. przelew krajowy
(w PLN)

0 PLN

b. przelew walutowy

30 EUR

5

0 PLN

Podstawa prawna dla kont osobistych,
oszczędnościowych wynikająca z Regulaminu:
• § 82 ust. 11 w związku z § 108 ust. 1
pkt. 1) „wprowadzenie nowych lub
zmianę przepisów prawa określających
zasady świadczenia przez Bank usług lub
określających zasady korzystania
z tych usług przez posiadacza rachunku
w ramach zawartej z nim umowy”
• § 82 ust. 5 - „Bank jest uprawniony do
obniżenia wysokości opłat i prowizji
w każdym czasie.”

2. wykonanej powyżej 13 miesięcy
wstecz
a. przelew krajowy
(w PLN)

40 PLN

b. przelew walutowy

100 EUR

b. dla transakcji opisanych w pkt. 3.2.3.2.,
3.4. w Rozdziale I , lit b) „Wpłata / wypłata
gotówki, przelew, zlecenie stałe, polecenie
zapłaty”
2. wykonanej powyżej 13 miesięcy wstecz:
a. dla transakcji opisanych w pkt. 3.2.1., 3.2.2.,
3.2.3.1., 3.2.4., 3.3. w Rozdziale I , lit b)
„Wpłata / wypłata gotówki, przelew, zlecenie
stałe, polecenie zapłaty”, w pkt. 1.6.2.
w Rozdziale II, w pkt 1.12 w Rozdziale III, lit b)
„Karty przedpłacone”, w pkt 1.6 w Rozdziale
III, lit c) „Karty kredytowe” oraz w pkt. 3.8.
w Rozdziale IV
b. dla transakcji opisanych w pkt. 3.2.3.2., 3.4.
w Rozdziale I , lit b) „Wpłata / wypłata
gotówki, przelew, zlecenie stałe, polecenie
zapłaty”

3.

5. Poszukiwanie
/ prześledzenie
transakcji płatniczej
na życzenie Klienta:

30 EUR

40 PLN

1. wykonanej do 13 miesięcy wstecz:

a. przelew krajowy
(w PLN)

0 PLN

b. przelew walutowy

30 EUR

a. dla transakcji opisanych w pkt. 3.2.1., 3.2.2.,
3.2.3.1., 3.2.4., 3.3. w Rozdziale I , lit b)
„Wpłata / wypłata gotówki, przelew, zlecenie
stałe, polecenie zapłaty”, w pkt. 1.6.2. w
Rozdziale II, w pkt 1.12 w Rozdziale III, lit b)
„Karty przedpłacone”, w pkt 1.6 w Rozdziale
III, lit c) „Karty kredytowe” oraz w pkt. 3.8.
w Rozdziale IV

6

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia
14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług
reprezentatywnych powiązanych
z rachunkiem płatniczym
• Dostosowanie do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2019 / 518 z dnia 19 marca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr
924/2009 w odniesieniu do niektórych
opłat za płatności transgraniczne
w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

100 EUR

5. Poszukiwanie / prześledzenie
transakcji płatniczej na życzenie
Klienta:

1. wykonanej
do 13 miesięcy
wstecz:

Okoliczność faktyczna:

• Dostosowanie do rozporządzenia

0 PLN

Podstawa prawna dla kont osobistych,
oszczędnościowych wynikająca z Regulaminu:
• § 82 ust. 11 w związku z § 108 ust. 1
pkt. 1) „wprowadzenie nowych lub
zmianę przepisów prawa określających
zasady świadczenia przez Bank usług lub
określających zasady korzystania
z tych usług przez posiadacza rachunku
w ramach zawartej z nim umowy”
• § 82 ust. 5 - „Bank jest uprawniony do
obniżenia wysokości opłat i prowizji
w każdym czasie.”

2. wykonanej
powyżej 13
miesięcy wstecz
a. przelew krajowy
(w PLN)

40 PLN

b. przelew walutowy

100 EUR

b. dla transakcji opisanych w pkt. 3.2.3.2.,
3.4. w Rozdziale I , lit b) „Wpłata / wypłata
gotówki, przelew, zlecenie stałe, polecenie
zapłaty”

30 EUR

2. wykonanej powyżej 13 miesięcy wstecz:
a. dla transakcji opisanych w pkt. 3.2.1., 3.2.2.,
3.2.3.1., 3.2.4., 3.3. w Rozdziale I , lit b)
„Wpłata / wypłata gotówki, przelew, zlecenie
stałe, polecenie zapłaty”, w pkt. 1.6.2.
w Rozdziale II, w pkt 1.12 w Rozdziale III, lit b)
„Karty przedpłacone”, w pkt 1.6 w Rozdziale
III, lit c) „Karty kredytowe” oraz w pkt. 3.8.
w Rozdziale IV

40 PLN

b. dla transakcji opisanych w pkt. 3.2.3.2., 3.4.
w Rozdziale I , lit b) „Wpłata / wypłata
gotówki, przelew, zlecenie stałe, polecenie
zapłaty”

100 EUR

S
Z NAMI

Okoliczność faktyczna:

• Dostosowanie do rozporządzenia

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia
14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług
reprezentatywnych powiązanych
z rachunkiem płatniczym
• Dostosowanie do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2019 / 518 z dnia 19 marca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr
924/2009 w odniesieniu do niektórych
opłat za płatności transgraniczne w Unii
i opłat za przeliczenie waluty.
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