Załącznik do Wyciągu
z Tabeli Opłat i Prowizji
dla klientów indywidualnych

(dotyczy oferty Premium, Private Banking, Wealth
Management oraz konta Premium)
Załącznik do Wyciągu z Tabeli Opłat i Prowizji dla
klientów indywidualnych obowiązującego od
29.03.2021 r.
Dokument wg stanu na dzień 13.01.2021 r.

ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
KRS 00000 05459, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy
NIP 634-013-54-75, Kapitał zakładowy - 130 100 000,00 zł, Kapitał wpłacony - 130 100 000,00 zł
Organ Nadzorczy: Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa

WYKAZ ZMIAN TABELI OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA
AKCYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 29 MARCA 2021
ROKU WRAZ Z PODSTAWAMI PRAWNYMI I FAKTYCZNYMI ZMIANAMI.
CO SIĘ ZMIENIA od 29.03.2021 r.
Deﬁnicje i zasady pobierania opłat i prowizji
Szarym tłem zaznaczyliśmy te fragmenty, które są nowe lub które zmieniliśmy
Do 28.03.2021 r.
Od 29.03.2021 r.
6. Klient stały – Klient terminowo regulujący 6. Klient stały – Klient terminowo regulujący
wszelkie dotychczasowe zob owiązania
wszelkie dotychczasowe zobowiązania
wob ec Banku, którego rachunki nie są
wobec Banku, którego rachunki nie są
b
o ciążone
tytułami
wykonawczymi
obciążone tytułami wykonawczymi
i egzekucyjnymi oraz posiadający w Banku:
i egzekucyjnymi oraz posiadający w Banku:
1) KONTO Active lub

1) KONTO Premium lub

2) od minimum 3 miesięcy (6 miesięcy
2) od minimum 3 miesięcy (6 miesięcy
dla produktów hipotecznych) inny
dla produktów hipotecznych) inny
rachunek oszczędnościowo – rozliczerachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy lub rachunek oszczędnościoniowy lub rachunek oszczędnościowy pod warunkiem, że na rachunek
wy pod warunkiem, że na rachunek
regularnie od 3 miesięcy (6 miesięcy
regularnie od 3 miesięcy (6 miesięcy
dla produktów hipotecznych) wpływają
dla produktów hipotecznych) wpływają
środki z tytułu uzyskiwanego dochodu.
środki z tytułu uzyskiwanego dochodu.
18. Dedykowane Oferty kierowane przez Bank 18. Dedykowane Oferty kierowane przez Bank
do wyb ranych Klientów detalicznych,
do wyb ranych Klientów detalicznych,
spełniających wskazane kryteria ﬁnansowe:
spełniających wskazane kryteria ﬁnansowe:
1) Oferta Premium:

1) Oferta Premium:

a) dla osób ﬁzycznych ze średnim
miesięcznym poziomem aktywów
zgromadzonych w ING Banku
Śląskim, w wysokości minimum
150 tys. PLN lub ich równowartości
w walucie wymienialnej lub

a) dla osób ﬁzycznych ze średnim
miesięcznym poziomem aktywów
zgromadzonych w ING Banku
Śląskim, co najmniej 200 tys. PLN
lub ich równowartości w walucie
wymienialnej lub

b ) dla osób
ﬁzycznych, których
suma systematycznych wpływów
miesięcznych na konto wynosi nie
mniej niż 10 tys. PLN.

b ) dla osób ﬁzycznych, ze średnim
miesięcznym poziomem inwestycji
w Banku, co najmniej 100 tys. PLN
lub ich równowartości w walucie
wymienialnej.

Oferta Premium nie stanowi oferty
w
rozumieniu
odpowiednich
przepisów Kodeksu cywilnego. Ilekroć
w niniejszym dokumencie mowa
o Kliencie Premium rozumie się przez
to klienta korzystającego z oferty
Premium.

Oferta Premium nie stanowi oferty
w
rozumieniu
odpowiednich
przepisów Kodeksu cywilnego. Ilekroć
w niniejszym dokumencie mowa
o Kliencie Premium rozumie się przez
to klienta korzystającego z oferty
Premium.

2) Oferta Private Banking:

2) Oferta Private Banking:

a) dla osób ﬁzycznych ze średnim
miesięcznym poziomem aktywów
zgromadzonych w ING Banku
Śląskim, w wysokości co najmniej
1 mln PLN lub ich równowartości
w walucie wymienialnej lub

a) dla osób ﬁzycznych ze średnim
miesięcznym poziomem aktywów
zgromadzonych w ING Banku
Śląskim, co najmniej 1 mln PLN
lub ich równowartości w walucie
wymienialnej lub
1

b ) dla osób ﬁzycznych, ze średnim
miesięcznym poziomem inwestycji
w Banku, w wysokości co najmniej
200 tys. PLN lub ich równowartości
w walucie wymienialnej.

b ) dla osób ﬁzycznych, ze średnim
miesięcznym poziomem inwestycji
w Banku, co najmniej 500 tys. PLN
lub ich równowartości w walucie
wymienialnej.

Oferta Private Banking nie stanowi
oferty w rozumieniu odpowiednich
przepisów Kodeksu cywilnego. Ilekroć
w niniejszym dokumencie mowa
o Kliencie Private Banking rozumie się
przez to klienta korzystającego z oferty
Private Banking.

Oferta Private Banking nie stanowi
oferty w rozumieniu odpowiednich
przepisów Kodeksu cywilnego. Ilekroć
w niniejszym dokumencie mowa o
Kliencie Private Banking rozumie się
przez to klienta korzystającego z oferty
Private Banking.

3) Oferta Wealth Management:
a) dla osób ﬁzycznych ze średnim
miesięcznym poziomem aktywów
zgromadzonych w ING Banku
Śląskim, w wysokości co najmniej
4 mln PLN lub ich równowartości
w walucie wymienialnej lub
b ) dla osób ﬁzycznych, ze średnim
miesięcznym poziomem inwestycji
w Banku, w wysokości co najmniej
1 mln PLN lub ich równowartości w
walucie wymienialnej.
Oferta Wealth Management nie stanowi
oferty w rozumieniu odpowiednich
przepisów Kodeksu cywilnego. Ilekroć
w niniejszym dokumencie mowa o
Kliencie Private Banking rozumie się
przez to klienta korzystającego z oferty
Private Banking.
19. a) Aktywa, o których mowa w pkt. 19. a) Aktywa, o których mowa w pkt. 18.1.a)
18 deﬁniowane są jako suma sald
oraz 18.2.a) i 21 deﬁniowane są jako
środków zgromadzonych na rachunkach
suma sald środków zgromadzonych
o s z c z ę d n o ś c i o w o - ro z l i c z e n i o w y c h ,
na
rachunkach
oszczędnościowooszczędnościowych, terminowych lokatach
rozliczeniowych,
oszczędnościowych,
oszczędnościowych
prowadzonych
terminowych lokatach oszczędnościowych
w Banku w PLN lub w walutach ob cych
prowadzonych w Banku w PLN lub
(równowartość w PLN wg kursu średniego
w walutach b
o cych (równowartość
NBP) oraz suma wartości inwestycji w PLN wg kursu średniego NBP) oraz suma
opisanych w pkt. 18.b ) posiadanych
wartości inwestycji - opisanych w pkt.
w Banku lu
b
na
b ytych za jego
19.b ) posiadanych w Banku lub nab ytych
pośrednictwem. W przypadku rachunków
za jego pośrednictwem. W przypadku
wspólnych b rane są pod uwagę łączne
rachunków wspólnych brane są pod uwagę
aktywa zgromadzone w Banku przez
łączne aktywa zgromadzone w Banku
wszystkich
współposiadaczy
tych
przez wszystkich współposiadaczy tych
rachunków.
rachunków.
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b) Inwestycje, o których mowa w pkt. 18.2.b) b ) Inwestycje, o których mowa w pkt.
i 18.3.b) deﬁniowane są jako suma wartości
18.1.b ) i 18.2.b ) i 21 deﬁniowane są
wynikających z inwestycji w fundusze
jako
suma
wartości
wynikających
inwestycyjne lubprodukty oparte o fundusze
z inwestycji w fundusze inwestycyjne
inwestycyjne, produkty strukturyzowane,
lu
b
produkty
oparte
o
fundusze
produkty ub ezpieczeniowe o charakterze
inwestycyjne, produkty strukturyzowane,
inwestycyjnym posiadanych w Banku lub
produkty ub ezpieczeniowe o charakterze
nab ytych za jego pośrednictwem oraz
inwestycyjnym posiadanych w Banku lub
inwestycji dokonanych za pośrednictwem
nab ytych za jego pośrednictwem oraz
Biura Maklerskiego, o ile Klient upoważnił
inwestycji dokonanych za pośrednictwem
Bank do otrzymywania z Biura Maklerskiego
Biura Maklerskiego, o ile Klient upoważnił
informacji
o
tych
inwestycjach.
Bank do otrzymywania z Biura Maklerskiego
W przypadku rachunków wspólnych
informacji
o
tych
inwestycjach.
b rane są pod uwagę łączne inwestycje
W przypadku klientów Private Banking
w Banku wszystkich współposiadaczy tych
b rane są pod uwagę łączne inwestycje
rachunków.
w Banku wszystkich współposiadaczy
rachunków w ramach gospodarstwa
domowego.
spełnienia
kryterium
20. Wpływy, o których mowa w pkt 18.1) 20. Weryﬁkacja
ﬁnansowego wymaganego dla danej
b ) deﬁniowane są jako wpłata gotówki
Oferty - o której mowa w pkt.18 – b ędzie
lub
przelew z wyjątkiem przelewów
przeprowadzana przez Bank raz w roku.
z tytułu odkupienia/umorzenia produktów
W przypadku braku spełnienia przez Klienta
o
charakterze
inwestycyjnym
b
lu
kryterium ﬁnansowego wymaganego dla
ub ezpieczeniowym oraz z wyjątkiem
danej Oferty, Bank może automatycznie
przelewów
pomiędzy
rachunkami
dokonać zmiany tej Oferty na inną, zgodnie
własnymi posiadanymi w Banku.
z kryteriami wymaganymi dla odpowiedniej
Oferty. Bank przekaże Klientowi informację
o zmianie, w sposób z nim uzgodniony
w Regulaminie świadczenia przez ING Bank
Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia
rachunków płatniczych dla osób ﬁzycznych,
nie później niż na 30 dni przed proponowaną
datą tej zmiany.
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21. Weryﬁkacja
spełnienia
kryterium 21. Konto Active bez opłaty za prowadzenie dla
ﬁnansowego wymaganego dla danej
klientów:
Oferty - o której mowa w pkt.18 – b ędzie
a) korzystających z Oferty Private Banking
przeprowadzana przez Bank raz w roku,
lub
do ostatniego dnia miesiąca kończącego
b
)
dla
osób
ﬁzycznych ze średnim
pierwszy kwartał. W przypadku b raku
miesięcznym poziomem aktywów
spełnienia
przez
Klienta
kryterium
zgromadzonych w ING Banku Śląskim,
ﬁnansowego wymaganego dla danej
co najmniej 200 tys. PLN lub ich
Oferty, Bank może automatycznie dokonać
równowartości w walucie wymienialnej
zmiany tej Oferty na inną, zgodnie
lub
z kryteriami wymaganymi dla odpowiedniej
c) dla osób
ﬁzycznych, ze średnim
Oferty. Bank przekaże Klientowi informację
miesięcznym poziomem inwestycji
o zmianie, w sposób z nim uzgodniony
w Banku, co najmniej 100 tys. PLN
w Regulaminie świadczenia przez ING Bank
lub
ich równowartości w walucie
Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia
wymienialnej lub
rachunków płatniczych dla osób ﬁzycznych,
nie później niż na 30 dni przed proponowaną
d) dla osób ﬁzycznych, których suma
datą tej zmiany.
wpływów na konto Active w danym
miesiącu rozliczeniowym wynosi nie
mniej niż 10 tys. PLN.
Wpływy to suma przelewów – z wyjątkiem:
-

przelewów z tytułu odkupienia lub
umorzenia produktów inwestycyjnych
lub ubezpieczeniowych,

-

uruchomienia kredytu,

-

przelewów
pomiędzy
własnymi w Banku,

-

wpłat gotówkowych,

-

przelewów
zewnętrznych
wykonywanych między tymi samymi
kontami w b adanym przez Bank
okresie. W przypadku takich transakcji
b rana jest pod uwagę tylko różnica
między wpłatami i wypłatami.

rachunkami

Aktywa, inwestycje i wpływy, o których
mowa w punktach b ), c) i d) liczone są
w okresie od 21 dnia miesiąca do 20 dnia
kolejnego miesiąca.
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 11. Regulaminu, zgodnie z którym Bank jest uprawniony do zmiany Tabeli opłat i prowizji,
w zakresie innym niż związany z wysokością opłat i prowizji, w przypadku zaistnienia przynajmniej
jednej z ważnych przyczyn określonych w § 108 ust. 1. Ppkt. 3. czyli rozszerzenie, zmianę lub
ograniczenie funkcjonalności usług, zmianę zasad korzystania z usług przez posiadacza rachunku,
wprowadzenie nowych usług, rezygnację z wykonywania niektórych czynności b ędących
przedmiotem usług świadczonych przez Bank w ramach zawartej z posiadaczem rachunku umowy.
Podstawa faktyczna:
Zmiany na rynku ﬁnansowym, spowodowane m.in. bieżącą sytuacją na świecie, wpływają na nasze
działanie skierowane na rozwój naszych produktów i usług oraz dopasowanie ich do zmieniających
się potrzeb klientów.
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ROZDZIAŁ I
RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE
W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH
a) Otwarcie, prowadzenie, wyciągi, duplikaty, zaświadczenia, opinie:
b) Wpłata / wypłata gotówki, przelew, zlecenie stałe, polecenie zapłaty:
Nagłówek Do 28.03.2021 r.

Od 29.03.2021 r.

Konto z Lwem Premium

Konto z Lwem Active

a) Otwarcie, prowadzenie, wyciągi, duplikaty, zaświadczenia, opinie:
Lp. Tytuł opłaty i prowizji
2. Do 28.03.2021 r.

Produkt

Prowadzenie rachunku
płatniczego – opłata miesięczna

do 28.03.2021 r. od 29.03.2021 r.
0 PLN3 / 30 PLN

Konto z Lwem Active1
Od 29.03.2021 r.
Prowadzenie rachunku
płatniczego – opłata miesięczna

0 PLN3 / 45 PLN

Zmiany treści przypisów:
Przypisy obowiązujące do 28.03.2021 r.
1

Konto Premium oferowane jest Klientom, którzy skorzystają z Ofert: Premium, Private Banking
oraz Wealth Management. Otwierane jest wyłącznie przez doradców dedykowanych do
obsługi tych Klientów. Opis warunków umożliwiających skorzystanie z w/w Ofert znajduje się
w rozdziale „Deﬁnicje i zasady pobierania opłat i prowizji”, pkt.17-20.

3

bez opłat – dla osoby korzystającej z Oferty Premium, Private Banking lub Wealth Management.

4

b ez opłat – prowadzenia KONTA Klasycznego dla osob y małoletniej otwartego do dnia
30.09.2006 r., której przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny lub kurator) posiada
KONTO Komfort lub KONTO Premium. Nie dotyczy Kont otwieranych od 1.10.2006 r. do
10.10.2010 r., które dla osób małoletnich zostały otwarte jako KONTO Student.

Przypisy obowiązujące od 29.03.2021 r.
1

dawniej zwane Konto z Lwem Premium.

3

bez opłat – opis warunków zwalniających z opłaty znajduje się w rozdziale „Deﬁnicje i zasady
pobierania opłat i prowizji”, pkt 21. Opłata za dany okres rozliczeniowy pobierana jest na koniec
kolejnego okresu rozliczeniowego tj. 28 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.

4

b ez opłat – prowadzenia KONTA Klasycznego dla osob y małoletniej otwartego do dnia
30.09.2006 r., której przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny lub kurator)
posiada KONTO Komfort lub KONTO Active. Nie dotyczy Kont otwieranych od 1.10.2006 r. do
10.10.2010 r., które dla osób małoletnich zostały otwarte jako KONTO Student.
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b) Wpłata / wypłata gotówki, przelew, zlecenie stałe, polecenie zapłaty:
Lp. Tytuł opłaty i prowizji
3.1 Do 28.03.2021 r.

Produkt

do 28.03.2021 r. od 29.03.2021 r.

Polecenie przelewu wewnętrznego
złożone:
a) W Oddziale Banku3
Od 29.03.2021 r.

Konto z Lwem
Active

0 PLN

Polecenie przelewu wewnętrznego
złożone:
a) W Oddziale Banku3

0 PLN

Zmiany treści przypisu:
Przypis obowiązujący do 28.03.2021 r.
stawka ob owiązuje również dla zleceń realizowanych przez odpowiednich doradców
dedykowanych do ob sługi Klientów ob jętych Ofertami: Premium, Private Banking, Wealth
Management.

3

Przypis obowiązujący od 29.03.2021 r.
stawka ob owiązuje również dla zleceń realizowanych przez odpowiednich doradców
dedykowanych do obsługi Klientów objętych Ofertami Premium i Private Banking.

3

Lp.
Tytuł opłaty i prowizji
3.2.1. Do 28.03.2021 r.

Produkt

do 28.03.2021 r. od 29.03.2021 r.

Przelew krajowy (w PLN, na rachunek
w innym banku w kraju), złożony:
e) złożony poprzez usługę
bankowości elektronicznej
(System bankowości
internetowej) – przelew Express
ELIXIR lub przelew BlueCash
Od 29.03.2021 r.

5 PLN

Konto z Lwem
Active

Przelew krajowy (w PLN, na rachunek
w innym banku w kraju), złożony:
e) złożony poprzez usługę
bankowości elektronicznej
(System bankowości
internetowej) – przelew Express
ELIXIR lub przelew BlueCash

0 PLN19 / 5 PLN

Nowy przypis obowiązujący od 29.03.2021 r.
19

stawka 0 PLN obowiązuje dla pierwszych 5 przelewów w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia
danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca, każdy kolejny za opłatą 5 PLN
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PODSTAWY PRAWNE ZMIAN WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU ŚWIADCZENIA PRZEZ
ING BANK ŚLĄSKI S.A. USŁUG W RAMACH PROWADZENIA RACHUNKÓW PŁATNICZYCH
DLA OSÓB FIZYCZNYCH (DALEJ: „REGULAMIN”)
ORAZ PODSTAWY FAKTYCZNE UZASADNIAJĄCE ZMIANY.
Dla Rozdziału I lit. a pkt 2 oraz Rozdziału I lit. B pkt 3.1 i 3.2.1:
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 3 pkt 1 Regulaminu, zgodnie z którym Bank jest uprawniony do podwyższenia wysokości
opłat, o nie więcej niż 200% dotychczas obowiązującej stawki, w przypadku wzrostu o co najmniej
0,30 punktu procentowego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez
Główny Urząd Statystyczny (GUS) za dany miesiąc, w stosunku do analogicznego miesiąca roku
poprzedniego.
§ 82 ust. 11. Regulaminu, zgodnie z którym Bank jest uprawniony do zmiany Tabeli opłat i prowizji,
w zakresie innym niż związany z wysokością opłat i prowizji, w przypadku zaistnienia przynajmniej
jednej z ważnych przyczyn określonych w § 108 ust. 1. Ppkt. 3. czyli rozszerzenie, zmianę lub
ograniczenie funkcjonalności usług, zmianę zasad korzystania z usług przez posiadacza rachunku,
wprowadzenie nowych usług, rezygnację z wykonywania niektórych czynności b ędących
przedmiotem usług świadczonych przez Bank w ramach zawartej z posiadaczem rachunku umowy.
Podstawa faktyczna:
wzrost odczytu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Główny
Urząd Statystyczny (GUS) za październik 2020 roku (3,1%), w stosunku do analogicznego miesiąca
poprzedniego roku, w porównaniu do odczytu tego wskaźnika za październik 2019 roku (2,5%)
wyniósł 0,6 punktu procentowego
Dostosowanie oferty Premium i Private Banking kierowanych do klientów do standardów
rynkowych, większa przejrzystość i lepsze dopasowanie ofert do potrzeb klientów oraz zmiana
modelu korzystania z usług bankowych.

ROZDZIAŁ II
RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH
W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH
L.p.
Tytuł opłaty i prowizji
4.
Lokata
jednodniowa
automatyczna
z elastycznym planem odsetkowym dla
Klientów objętych ofertą Private Banking
i Wealth Management
4.1. Otwarcie rachunku lokaty
4.2. Opłata miesięczna abonamentowa:
a) dla Lokaty zakładanej w każdy dzień
roboczy
b) dla Lokaty zakładanej w każdy ostatni
dzień roboczy tygodnia

7

Do 28.03.2021 r.

0 PLN

Od 29.03.2021 r.
Produkt wycofany
z oferty Banku
(oferowany do dnia
31.12.2017 r. włącznie)
0 PLN

50 PLN

50 PLN

20 PLN

20 PLN

PODSTAWY PRAWNE ZMIAN WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU TERMINOWYCH LOKAT
OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH (DALEJ: „REGULAMIN”) ORAZ PODSTAWY
FAKTYCZNE UZASADNIAJĄCE ZMIANY.
Dla Rozdziału II pkt 4:
Podstawa prawna:
§ 66 ust. 1 pkt 3 Regulaminu, zgodnie z którym Bank jest uprawniony do rozszerzenia, zmiany lub
ograniczenia funkcjonalności usług, zmianę zasad korzystania z usług przez posiadacza rachunku
lokaty, wprowadzenia nowych usług, rezygnacje z wykonywania niektórych czynności będących
przedmiotem usług świadczonych przez Bank w ramach zawartej z posiadaczem rachunku lokaty
umowy.
Podstawa faktyczna:
Zmiany na rynku ﬁnansowym, spowodowane m.in. bieżącą sytuacją na świecie, wpływają na nasze
działanie skierowane na rozwój naszych produktów i usług oraz dopasowanie ich do zmieniających
się potrzeb klientów.

ROZDZIAŁ III
USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH
a) Karta płatnicza do rachunku (karta debetowa)
Lp.
1.2.

Tytuł opłaty / prowizji

Produkt

do
28.03.2021 r.

od
29.03.2021 r.

do 28.03.2021 r.
Miesięczna opłata za wydanie karty
debetowej wydanej do
g) KONTA Premium
od 29.03.2021 r.
Miesięczna opłata za wydanie karty
debetowej wydanej do

Karty debetowe:
VISA Zbliżeniowa,
Zbliżak VISA
PAYWAVE,
Mastercard
w telefonie

0 PLN

g) KONTA Active
1.11. do 28.03.2021 r.

0 PLN

Aktywacja pakietu wypłat gotówki
15 PLN

a) do rachunków KONTO Direct,
Mo
b i,
Komfort,
Premium,
Student, Klasyczne
b) do pozostałych rachunków
od 29.03.2021 r.

Karty debetowe:
VISA Zbliżeniowa

Nie dotyczy

Aktywacja pakietu wypłat gotówki
15 PLN

a) do rachunków KONTO Direct,
b
Mo i,
Komfort,
Student,
Klasyczne

Nie dotyczy

b) do pozostałych rachunków
8

1.12. do 28.03.2021 r.
Wypłata
gotówki,
w
tym
transgraniczna transakcja płatnicza
przy użyciu karty deb etowej do
płatności gotówkowych
b) W ramach usługi Cashback
•

0 PLN

Z rachunków KONTO Mob i,
Komfort, Premium, Direct,
PRP

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

0 PLN

Z rachunków KONTO Komfort,
Premium

d) Pozostałe wypłaty gotówki za
granicą

Karty debetowe:

3% kwoty
wypłaty

VISA Zbliżeniowa,
Zbliżak VISA
PAYWAVE,
Wypłata
gotówki,
w
tym
transgraniczna transakcja płatnicza Mastercard w EUR
przy użyciu karty deb etowej do
płatności gotówkowych
od 29.03.2021 r.

b) W ramach usługi Cashback
•

Z rachunków KONTO Mob i,
Komfort, Active, Direct, PRP

0 PLN

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

z rachunków KONTO Komfort,
Active

0 PLN

d) Pozostałe wypłaty gotówki za
granicą
•

Z rachunku KONTO Active

0 PLN

•

Z pozostałych rachunków

3% kwoty
wypłaty
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d) Pozostałe opłaty:
Lp.

Tytuł opłaty / prowizji

Produkt

do
28.03.2021 r.

od
29.03.2021 r.

1.2. do 28.03.2021 r.
Przygotowanie i dostarczenie na wniosek
Klienta karty przesyłką kurierską (opłata
pob ierana niezależnie od opłaty za
wydanie karty)
1. w kraju:
a) klienci
posiadający
Premium

0 PLN

Konto
Karty płatnicze

od 29.03.2021 r.
Przygotowanie i dostarczenie na wniosek
Klienta karty przesyłką kurierską (opłata
pob ierana niezależnie od opłaty za
wydanie karty)
1. w kraju:
a) klienci posiadający Konto Active

0 PLN

PODSTAWY PRAWNE ZMIAN WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU ŚWIADCZENIA PRZEZ
ING BANK ŚLĄSKI S.A. USŁUG W RAMACH PROWADZENIA RACHUNKÓW PŁATNICZYCH
DLA OSÓB FIZYCZNYCH (DALEJ: „REGULAMIN”)
ORAZ PODSTAWY FAKTYCZNE UZASADNIAJĄCE ZMIANY.
Dla Rozdziału III lit. a, d:
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 11. Regulaminu, zgodnie z którym Bank jest uprawniony do zmiany Tabeli opłat i prowizji,
w zakresie innym niż związany z wysokością opłat i prowizji, w przypadku zaistnienia przynajmniej
jednej z ważnych przyczyn określonych w § 108 ust. 1. Ppkt. 3. czyli rozszerzenie, zmianę lub
ograniczenie funkcjonalności usług, zmianę zasad korzystania z usług przez posiadacza rachunku,
wprowadzenie nowych usług, rezygnację z wykonywania niektórych czynności b ędących
przedmiotem usług świadczonych przez Bank w ramach zawartej z posiadaczem rachunku umowy.
Podstawa faktyczna:
Zmiany na rynku ﬁnansowym, spowodowane m.in. bieżącą sytuacją na świecie, wpływają na nasze
działanie skierowane na rozwój naszych produktów i usług oraz dopasowanie ich do zmieniających
się potrzeb klientów.
Dla Rozdziału III lit. d:
Podstawa faktyczna:
Zmiany na rynku ﬁnansowym, spowodowane m.in. bieżącą sytuacją na świecie, wpływają na nasze
działanie skierowane na rozwój naszych produktów i usług oraz dopasowanie ich do zmieniających
się potrzeb klientów. Zmiana porządkowa w konsekwencji zmiany nazewnictwa konta Premium,
nie wpływa na wysokość modyﬁkowanej opłaty.
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ROZDZIAŁ IV
USŁUGA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ (SYSTEM BANKOWOŚCI
INTERNETOWEJ)
Nagłówek

Do 28.03.2021 r.

Od 29.03.2021 r.

Konto z Lwem Premium

Konto z Lwem Active

PODSTAWY PRAWNE ZMIAN WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG SYSTEMU
BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. (DALEJ: „REGULAMIN”) ORAZ
PODSTAWY FAKTYCZNE UZASADNIAJĄCE ZMIANY.
Podstawa prawna:
§ 45 ust. 14. Regulaminu, zgodnie z którym Bank jest uprawniony do zmiany Tabeli opłat i prowizji,
w zakresie innym niż związany z wysokością opłat i prowizji, w przypadku zaistnienia przynajmniej
jednej z ważnych przyczyn określonych w § 44 ust. 1. Ppkt. 3. czyli 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.
Podstawa faktyczna:
Zmiany na rynku ﬁnansowym, spowodowane m.in. bieżącą sytuacją na świecie, wpływają na nasze
działanie skierowane na rozwój naszych produktów i usług oraz dopasowanie ich do zmieniających
się potrzeb klientów.

ROZDZIAŁ VIII
INNE USŁUGI BANKOWE
Lp.

Tytuł opłaty / prowizji

Produkt

do
28.03.2021 r.

od
29.03.2021 r.

1.2. do 28.03.2021 r.
Usługa doradztwa inwestycyjnego dla
Klientów objętych Ofertą Private Banking
lub Wealth Management:
a) udzielenie
inwestycyjnej

0 PLN

rekomendacji

b) sporządzenie aneksu do umowy
Doradztwa Inwestycyjnego
od 29.03.2021 r.

0 PLN
Usługa
doradztwa
inwestycyjnego

Usługa
doradztwa
inwestycyjnego
dla Klientów ob jętych Ofertą Private
Banking:
rekomendacji

0 PLN

b) sporządzenie aneksu do umowy
Doradztwa Inwestycyjnego

0 PLN

a) udzielenie
inwestycyjnej
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PODSTAWY PRAWNE ZMIAN WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU ŚWIADCZENIA PRZEZ ING BANK
ŚLĄSKI S.A. USŁUG W RAMACH PROWADZENIA RACHUNKÓW PŁATNICZYCH DLA OSÓB
FIZYCZNYCH (DALEJ: „REGULAMIN”) ORAZ PODSTAWY FAKTYCZNE UZASADNIAJĄCE ZMIANY
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 11. Regulaminu, zgodnie z którym Bank jest uprawniony do zmiany Tabeli opłat i prowizji,
w zakresie innym niż związany z wysokością opłat i prowizji, w przypadku zaistnienia przynajmniej
jednej z ważnych przyczyn określonych w § 108 ust. 1. Ppkt. 3. czyli rozszerzenie, zmianę lub
ograniczenie funkcjonalności usług, zmianę zasad korzystania z usług przez posiadacza rachunku,
wprowadzenie nowych usług, rezygnację z wykonywania niektórych czynności b ędących
przedmiotem usług świadczonych przez Bank w ramach zawartej z posiadaczem rachunku umowy.
Podstawa faktyczna:
Zmiany na rynku ﬁnansowym, spowodowane m.in. bieżącą sytuacją na świecie, wpływają na nasze
działanie skierowane na rozwój naszych produktów i usług oraz dopasowanie ich do zmieniających
się potrzeb klientów.
Akceptacja zmian do konta
Jeśli zgadzają się Państwo na te zmiany, nie muszą Państwo nic robić. Jeśli jednak nie zgadzają się
Państwo na zmiany, mogą Państwo – do 28 marca 2021 r. - złożyć w naszym Banku:


wypowiedzenie umowy - wtedy umowa wygaśnie bez ponoszenia opłat, ze skutkiem od
dnia poinformowania Państwa o zmianach, nie później jednak niż do dnia, w którym te
zmiany zostałyby zastosowane,



pisemne oświadczenie o b raku akceptacji (sprzeciw) – wtedy umowa wygaśnie dzień
przed wejściem zmiany w życie tj. 28 marca 2021 r.

Jeśli nie zgadzają się Państwo na te zmiany, a mają Państwo limit zadłużenia w koncie, to umowa
o limit rozwiąże się wraz z umową rachunku. Niezależnie od tego mogą Państwo w każdej chwili
wypowiedzieć umowę o limit ze skutkiem natychmiastowym lub z jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia. Prosimy pamiętać, ab y najpóźniej w ostatnim dniu umowy o limit spłacić
wykorzystany limit.
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