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CO SIĘ ZMIENIA od 29.08.2022 r.
Rozdział I Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych polskich (PLN) / walutach obcych
b) Wpłata / wypłata gotówki, przelew, zlecenie stałe, polecenie zapłaty:
Lp.
Tytuł opłaty / prowizji
2.2 Nieodebranie uprzednio
zgłoszonej wypłaty gotówki
w PLN i walutach obcych

Produkt

do 28.08.2022 r.

od 29.08.2022 r.

Konto z Lwem Mobi
Konto z Lwem Direct
Konto z Lwem Komfort
Konto z Lwem PRP
50 PLN

Konto z Lwem Active

150 PLN

Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe w walutach obcych
Konto z Lwem Klasyczne – produkt wycofany z oferty
Konto z Lwem Student – produkt wycofany z oferty
Rozdział II Rachunki oszczędnościowe i rachunki lokat terminowych w złotych polskich (PLN) / walutach obcych
5. Pozostałe opłaty
Lp.
5.1

Tytuł opłaty / prowizji
Nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki w PLN i walutach obcych

do 28.08.2022 r.

od 29.08.2022 r.

50 PLN

150 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 I lit. b) pkt 2.2 oraz Rozdziału II pkt 5 ppkt 5.1:
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 3 pkt 1 Regulaminu, zgodnie z którym Bank jest uprawniony do podwyższenia wysokości opłat i prowizji, 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.
Podstawa faktyczna:
wzrost odczytu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) za marzec 2022 roku
(10,9%), w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku, w porównaniu do odczytu tego wskaźnika za marzec 2021 roku (3,2%)
wyniósł 7,7 punktu procentowego.
AKCEPTACJA ZMIAN
Jeśli zgadzają się Państwo na te zmiany, nie muszą Państwo nic robić.
Jeśli jednak nie zgadzają się Państwo na zmiany, mogą Państwo bez ponoszenia opłat – do 28 sierpnia 2022 r. – złożyć w naszym Banku:
• wypowiedzenie umowy – wtedy umowa wygaśnie, ze skutkiem od dnia poinformowania Państwa o zmianach, nie później jednak niż do dnia,
w którym te zmiany zostałyby zastosowane,
• pisemne oświadczenie o braku akceptacji (sprzeciw) – wtedy umowa wygaśnie dzień przed wejściem zmiany w życie, tj. 28 sierpnia 2022 r.
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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, aby najpóźniej w ostatnim dniu umowy o limit spłacić wykorzystany limit.

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
Strona: 1 z 1

