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prowadzenia
e-Rachunku Zastrzeżonego
w ING Banku Śląskim S.A.
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I. Postanowienia ogólne
§1
1.

Regulamin otwierania i prowadzenia e-Rachunku Zastrzeżonego w ING Banku
Śląskim S.A., zwany dalej Regulaminem, reguluje zasady

otwierania i

prowadzenia e-Rachunku Zastrzeżonego dla Posiadacza Rachunku oraz
zasady świadczenia rozliczeń za pośrednictwem e-Rachunku Zastrzeżonego
w ING Banku Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym
Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100
000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000,00 zł, NIP 634-01354-75, (dalej: ING Bank).
2.

E-Rachunek Zastrzeżony jest Rachunkiem Bankowym, prowadzonym przez
ING Bank dla Posiadacza Rachunku, posiadającego w ING Banku
przynajmniej jeden Rachunek Bankowy. Składanie Zleceń Płatniczych w ciężar
e-Rachunku Zastrzeżonego przez Posiadacza Rachunku jest ograniczone i
uzależnione od akceptacji jednego lub dwóch użytkowników wskazanych przez
Posiadacza

Rachunku

(dalej:

„Zastrzegający”).

Rachunek

służy

do

gromadzenia środków pieniężnych, a ING Bank umożliwia realizację Zleceń
Płatniczych w ciężar rachunku, na odrębnych zasadach.
3.

Terminy, które nie zostały zdefiniowane odmiennie w Regulaminie, a pisane
wielką literą, mają znaczenie nadane im w odpowiednio: Regulaminie
otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w ING Banku Śląskim S.A.
dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z segmentu firm i
samorządów oraz korporacji (w przypadku jednoosobowych działalności
gospodarczych oraz spółek cywilnych) albo w Regulaminie otwierania
i prowadzenia rachunków bankowych w ING Banku Śląskim S.A. (w przypadku
osób prawnych i pozostałych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej), zwanym dalej Regulaminem Rachunków,

4.

ING Bank prowadzi e-Rachunek Zastrzeżony od dnia jego otwarcia do dnia
wskazanego na wniosku przez Posiadacza Rachunku jako data ostatecznego
zwolnienia środków, bez możliwości wcześniejszego zamknięcia e-Rachunku
Zastrzeżonego.

5.

ING Bank prowadzi e-Rachunek Zastrzeżony na podstawie Regulaminu. ING
Bank będzie utrzymywał środki na e-Rachunku Zastrzeżonym zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu i nie dokona ich zwolnienia w sposób
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inny niż przewidziany niniejszym Regulaminem.

II. Otwarcie e-Rachunku Zastrzeżonego
§2
1.

W celu otwarcia e-Rachunku Zastrzeżonego Posiadacz Rachunku zobowiązany jest
do:
a)

złożenia wniosku o otwarcie e-Rachunku Zastrzeżonego (dalej zwanego
Wnioskiem) za pośrednictwem Systemu,

b)

wskazania minimum jednego, a maksimum pięciu Zastrzegających, poprzez
wypełnienie ich danych wymaganych we Wniosku, w tym numeru telefonu
komórkowego i adresu email. Posiadacz Rachunku nie ma możliwości
dodawania kolejnych Zastrzegających, usuwania ani edytowania danych
Zastrzegających po podpisaniu i wysłaniu Wniosku,

c)
2.

akceptacji postanowień Regulaminu za pośrednictwem Systemu.

Wykonanie przez Posiadacza Rachunku czynności, o których mowa w ust. 1
powyżej, skutkuje:
a)

wysłaniem do każdego z Zastrzegających wiadomości e-mail z informacją o
możliwości zalogowania się do Systemu,

b)

wysłaniem do każdego z Zastrzegających wiadomości e-mail z jednorazowym
kodem dostępu do e-Rachunku Zastrzeżonego.

3.

W celu aktywacji e-Rachunku Zastrzeżonego Zastrzegający jest zobowiązany do
wykonania poniższych czynności w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania wiadomości e-mail z ING Banku:
a)

zalogowania się do Systemu, w oparciu o informacje otrzymane za
pośrednictwem wiadomości e-mail z ING Banku,

b)

wprowadzenia jednorazowego kodu dostępu do e-Rachunku Zastrzeżonego
we wskazanym do tego miejscu w Systemie,

c)

zaakceptowania postanowień Regulaminu oraz wprowadzonych na wniosku
danych poprzez akceptację Wniosku w Systemie.

4.

W zależności od wskazanego przez Posiadacza Rachunku schematu akceptacji,
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wykonanie czynności wskazanych w ust. 3 powyżej jest wymagane od jednego lub
dwóch Zastrzegających.
5.

Wykonanie czynności wskazanych w ust. 3 powyżej umożliwia wykonywanie Zleceń
Płatniczych skutkujących uznaniem e-Rachunku Zastrzeżonego, z wyłączeniem
Wpłat gotówkowych w oddziałach ING Banku i wpłatomatach.

6.

Wykonywanie Zleceń Płatniczych skutkujących uznaniem lub obciążeniem eRachunku Zastrzeżonego możliwe jest do dnia wskazanego przez Posiadacza
Rachunku na Wniosku jako Data ostatecznego zwolnienia środków.

7.

Brak wykonania czynności wskazanych w ust. 3 powyżej w wymaganym terminie
przez minimum jednego Zastrzegającego skutkuje zamknięciem e-Rachunku
Zastrzeżonego ze skutkiem natychmiastowym.

8.

ING Bank zastrzega sobie prawo do odmowy otwarcia dla Posiadacza Rachunku eRachunku Zastrzeżonego, mimo prawidłowego wykonania czynności wskazanych w
ust. 1 powyżej, bez podania przyczyny. W takim przypadku, Posiadacz Rachunku
zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

III. Szczegółowe zasady prowadzenia i realizacji zleceń

§3
1.

Z zastrzeżeniem postanowień par. 2 ust. 5, Posiadacz Rachunku ma możliwość:
a)

podglądu danych e-Rachunku Zastrzeżonego, takich jak numer rachunku,
saldo, dane Zastrzegających, i inne, za pośrednictwem Systemu,

b)

wprowadzenia i podpisania przelewu krajowego w ciężar e-Rachunku
Zastrzeżonego, za pośrednictwem Systemu z zastrzeżeniem, że realizacja
takiego przelewu uzależniona jest od jego akceptacji przez jednego lub dwóch
Zastrzegających.

2.

Z zastrzeżeniem postanowień par. 2 ust. 5, Zastrzegający ma możliwość:
a)

realizacji

Zleceń

Płatniczych

skutkujących

uznaniem

e-

Rachunku

Zastrzeżonego, z wyłączeniem Wpłat gotówkowych dokonywanych w
oddziałach ING Banku lub wpłatomatach,
b)

podglądu danych e-Rachunku Zastrzeżonego, takich jak numer, saldo, i inne,
za pośrednictwem Systemu,
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c)

wysłania

do

realizacji

przelewów

krajowych

w

ciężar

e-Rachunku

Zastrzeżonego, wprowadzonych i podpisanych przez Posiadacza Rachunku,
za pośrednictwem Systemu.
3.

W zależności od wskazanego przez Posiadacza Rachunku na wniosku schematu
akceptacji, wykonanie czynności wskazanych w ust. 2 powyżej jest wymagane od
jednego lub dwóch Zastrzegających (łącznie).

4.

Posiadacz Rachunku nie

ma możliwości

zwolnienia środków

w ramach

wprowadzonego i podpisanego przez siebie przelewu krajowego w ciężar eRachunku Zastrzeżonego, zaś Zastrzegający nie ma możliwości wprowadzenia i
podpisania przelewu krajowego w ciężar e-Rachunku Zastrzeżonego. Skuteczne
przekazanie przelewu krajowego do realizacji wymaga wykonania stosownych
czynności wspólnie przez Posiadacza Rachunku i Zastrzegającego.
5.

Zastrzegający, poprzez zwolnienie środków z e-Rachunku Zastrzeżonego, ponosi
odpowiedzialność za zgodność warunków przelewu podpisanego przez Posiadacza
Rachunku z warunkami odrębnej umowy, zawartej pomiędzy Zastrzegającym a
Posiadaczem Rachunku.

6.

ING Bank zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za spory pomiędzy
Posiadaczem Rachunku a Zastrzegającym mogące wyniknąć przy uzgadnianiu
treści wspólnej dyspozycji, o której mowa w ust 4 powyżej.

IV. Zamknięcie e-Rachunku Zastrzeżonego
§4
1.

Zamknięcie e-Rachunku Zastrzeżonego następuje w dniu wskazanym przez
Posiadacza Rachunku we Wniosku jako data ostatecznego zwolnienia środków.

2.

W przypadku, gdy na e-Rachunku Zastrzeżonym w dacie ostatecznego zwolnienia
środków pozostaje saldo dodatnie, zostaje ono przeksięgowane na rachunek/
rachunki w kwotach/ proporcjach wskazanych przez Posiadacza Rachunku we
Wniosku..

3.

W przypadku, gdy pozostałe na e-Rachunku Zastrzeżonym w dacie ostatecznego
zwolnienia środków saldo dodatnie nie jest wystarczające na dokonanie wszystkich
przeksięgowań wskazanych przez Posiadacza Rachunku we Wniosku, ING Bank
przekaże środki pozostałe na e-Rachunku Zastrzeżonym w kolejności zdefiniowania
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przelewów przez Posiadacza Rachunku, tak długo jak saldo e-Rachunku
Zastrzeżonego będzie wystarczające.

V. Odpowiedzialność
§5
1.

ING Bank nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Posiadaczem Rachunku a
Zastrzegającym i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania tych umów (w tym dokonania rozliczenia
transakcji pomiędzy stronami umów), z zastrzeżeniem ust.3.

2.

ING Bank nie jest podmiotem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy
Posiadaczem Rachunku a Zastrzegającym , w szczególności roszczeń Posiadacza
Rachunku lub Zastrzegającego w zakresie dysponowania środkami zgromadzonymi
na e-Rachunku Zastrzeżonym w sposób inny niż uregulowany w niniejszym
Regulaminie. Wszelkie roszczenia powinny być kierowane bezpośrednio do drugiej
strony umowy lub do organów powołanych do rozstrzygania takich sporów.

3.

Całkowita odpowiedzialność za realizację lub brak realizacji Zlecenia Płatniczego w
ciężar e-Rachunku Zastrzeżonego

spoczywa

odpowiednio

na Posiadaczu

Rachunku lub Zastrzegającym, z zastrzeżeniem ponoszenia odpowiedzialności
przez ING Bank wyłącznie w zakresie wykonania obowiązków spoczywających na
ING Banku w oparciu o niniejszy Regulamin.

VI. Inne postanowienia
§6
1.

Posiadacz Rachunku upoważnia ING Bank do pobierania opłat za prowadzenie eRachunku Zastrzeżonego od Posiadacza Rachunku z prowadzonego na jego rzecz
innego niż e-Rachunek Zastrzeżony Rachunku Bankowego, wskazanego przez
Posiadacza Rachunku na wniosku. Opłaty związane z otwarciem i prowadzeniem eRachunku Zastrzeżonego pobierane są zgodnie z TOiP.

2.
3.

Środki zgromadzone na e-Rachunku Zastrzeżonym są nieoprocentowane.
Wszystkie oświadczenia woli w odniesieniu do e-Rachunku Zastrzeżonego składane
są za pośrednictwem Systemu. Oświadczenia woli w postaci elektronicznej składane
za pośrednictwem Systemu wywołują takie same skutki prawne, jak oświadczenia
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złożone z zachowaniem formy pisemnej.
4.

ING Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Posiadacza
Rachunku lub Zastrzegającego w związku lub w następstwie wykonania
postanowień Regulaminu, chyba, że taka szkoda powstała w wyniku niewykonania
obowiązków ING Banku wynikających z Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż
odpowiedzialność ING Banku ogranicza się wyłącznie do szkody rzeczywistej i nie
obejmuje utraconych korzyści.

5.

ING Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu oraz TOiP
z ważnych przyczyn, które zostały wskazane w Regulaminie Rachunków. ING Bank
zawiadamia Posiadacza Rachunku o zmianach nie później niż na miesiąc przed
proponowaną datą ich wejścia w życie.

6.

Regulamin został sporządzony w języku polskim i polska wersja językowa stanowi
wyłączną podstawę interpretacji jego postanowień.

7.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
postanowienia zawarte w Regulaminie Rachunków. oraz przepisy prawa
powszechnego, w tym Prawa Bankowego, Kodeksu Cywilnego i Ustawy o usługach
płatniczych.

8.

Wyciągi do e-Rachunku Zastrzeżonego będą przekazywane przez ING Bank
elektronicznie za pośrednictwem Systemu w cyklu miesięcznym.

9.

ING Bank odmawia realizacji dyspozycji wynikających z postanowień Umowy od

10.

ING Bank zobowiązuje się, iż w odniesieniu do kwot zdeponowanych na e-Rachunku

chwili zajęcia Rachunku bankowego przez organ egzekucyjny.

Zastrzeżonym nie będzie ustanawiał żadnych zabezpieczeń, nie będzie również
dokonywał potrąceń. Posiadacz Rachunku nie jest upoważniony do ustanawiania
żadnych

zastawów,

innych

zabezpieczeń

lub

też

innego dysponowania swymi prawami do środków pieniężnych zdeponowanych na
e-Rachunku Zastrzeżonym bez uprzedniej pisemnej zgody ING Banku i
Zastrzegającego.
11.

Posiadacz Rachunku korzysta z ustawowych gwarancji obejmujących środki
zgromadzone na rachunkach do wysokości ustalonej w ustawie o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym. Informacja o uczestnictwie Banku w systemie
gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych
lub należnych z tytułu wierzytelności potwierdzonych dokumentami wystawionymi
przez banki stanowi załącznik do Regulaminu Rachunków.
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