Wykaz zmian
Wykaz zmian w Ogólnych warunkach kredytowania
i udzielania gwarancji oraz wydawania i użytkowania
kart kredytowych w ING Banku Śląskim S.A. (dalej:
Ogólne warunki kredytowania)

ING BANK ŚLĄSKI

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY:


Nr
zapisu

zmieniamy domenę Banku,
dostosowujemy zapisy w regulacjach do wymogu nałożonego przez Organizację płatniczą.
Zapis przed zmianą

Zapis po zmianie

Przesłanka do
zmiany określona
w Ogólnych
warunkach

Podstawa
faktyczna lub
prawna

Rozdział 1
Definicje
pkt 2

Bank – ING Bank Śląski
Spółka Akcyjna z
siedzibą w Katowicach,
przy ul. Sokolskiej 34,
40-086 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 zł oraz
kapitale wpłaconym w
kwocie 130 100 000 zł,
NIP 634-013-54-75, o
międzynarodowym
kodzie
identyfikacyjnym w
systemie SWIFT (BIC) INGBPLPW i adresie
poczty elektronicznej:
info@ingbank.pl i
numerze telefonu: 801
222 222, podlegający
nadzorowi Komisji
Nadzoru Finansowego
z siedzibą w
Warszawie, kod
pocztowy: 00-549, ul.
Piękna 20.

Bank – ING Bank Śląski
Spółka Akcyjna z
siedzibą w Katowicach,
przy ul. Sokolskiej 34,
40-086 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 zł oraz
kapitale wpłaconym w
kwocie 130 100 000 zł,
NIP 634-013-54-75, o
międzynarodowym
kodzie
identyfikacyjnym w
systemie SWIFT (BIC) INGBPLPW i adresie
poczty elektronicznej:
info@ing.pl i numerze
telefonu: 801 222 222,
podlegający nadzorowi
Komisji Nadzoru
Finansowego z siedzibą
w Warszawie, kod
pocztowy: 00-549, ul.
Piękna 20.

Rozdział 11
Karty
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Rozdział 4. Prawa i
obowiązki Banku
pkt 2 lit g. ppkt (4)
Ogólnych
warunków
kredytowania:
i. udoskonalenia
systemów
informatycznych
Banku
spowodowanego
rozwojem
technologicznym

Zmieniamy
domenę Banku z
ingbank.pl na
ing.pl

pkt 24

pkt 25

Bank stosuje walutę
rozliczeniową, którą
jest euro (EUR). Bank
zastrzega sobie prawo
do wyboru oraz
zmiany waluty
rozliczeniowej.
Organizacja płatnicza
przelicza transakcje
zagraniczne
przeprowadzone Kartą
w walucie innej niż
waluta rozliczeniowa z
tej waluty na walutę
rozliczeniową według
kursu obowiązującego
w tej Organizacji
płatniczej w dniu, w
którym rozliczyła ona
transakcję. Bank –
kiedy otrzyma
informację o
obciążeniu
transakcjami z
Organizacji płatniczej –
kwotę transakcji
wyrażoną w walucie
przelicza na złote
(PLN). Robi to według
kursu walutowego
(EUR), który jest
wskazany w Tabeli
bezgotówkowej Banku
obowiązującej na
koniec dnia roboczego
poprzedzającego dzień
obciążenia rachunku
Karty. Kurs ten jest
dostępny na stronie
internetowej Banku
www.ing.pl. Bank ma
prawo zmienić kurs
walutowy w każdym
czasie ze skutkiem
natychmiastowym i
nie musi o tym
wcześniej zawiadamiać
Klienta.
Informację o kursie
walutowym – który
Bank zastosował przy

Bank stosuje walutę
rozliczeniową, którą jest
złoty (PLN). Bank
zastrzega sobie prawo
do wyboru oraz zmiany
waluty rozliczeniowej.
Organizacja płatnicza
przelicza transakcje
zagraniczne
przeprowadzone Kartą
w walucie innej niż
waluta rozliczeniowa z
tej waluty na walutę
rozliczeniową według
kursu obowiązującego
w tej Organizacji
płatniczej w dniu, w
którym rozliczyła ona
transakcję.

Rozdział 4. Prawa i
obowiązki Banku
pkt 2 lit g. ppkt (4)
Ogólnych
warunków
kredytowania:
ii. obligatoryjnych
zmian
wprowadzonych
przez organizacje
płatnicze,
dotyczących
wydawców kart
oraz właścicieli
bankomatów lub
wpłatomatów

Zmieniamy
walutę
rozliczeniową z
euro (EUR) na
złoty (PLN) dla
wszystkich kart
kredytowych
wydanych przez
organizację
płatniczą Visa,
aby dostosować
ją do wymogu
nałożonego
przez
Organizację
płatniczą.
W związku z tym
usuwamy też
zapisy, które
dotyczą
przeliczania
przez Bank
płatności kartą
kredytową na
złoty.

Brak zapisu

Rozdział 4. Prawa i
obowiązki Banku
pkt 2 lit g. ppkt (4)

Zmieniamy
walutę
rozliczeniową z
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przeliczeniu kwoty
transakcji w Walucie
rozliczeniowej na
kwotę w złotych (PLN)
– Bank będzie
prezentował w opisie
transakcji dostępnym
na Zestawieniu
transakcji. Bank
zaokrągla do 4 miejsc
po przecinku kurs
walutowy
prezentowany na
Zestawieniu.

Ogólnych
warunków
kredytowania:
ii. obligatoryjnych
zmian
wprowadzonych
przez organizacje
płatnicze,
dotyczących
wydawców kart
oraz właścicieli
bankomatów lub
wpłatomatów

euro (EUR) na
złoty (PLN) dla
wszystkich kart
kredytowych
wydanych przez
organizację
płatniczą Visa,
aby dostosować
ją do wymogu
nałożonego
przez
Organizację
płatniczą.
W związku z tym
usuwamy też
zapisy, które
dotyczą
przeliczania
przez Bank
płatności kartą
kredytową na
złoty.

POZOSTAŁE ZMIANY:



mają charakter porządkowy i językowy
stanowią doprecyzowanie zapisów Ogólnych warunków kredytowania i nie zwiększają
obowiązków klienta oraz nie zmniejszają jego uprawnień.

Z powodu zmian dostosowaliśmy numerację postanowień Ogólnych warunków kredytowania, w tym
odesłań.

AKCEPTACJA ZMIAN
Jeśli zgadzają się Państwo na te zmiany, nie muszą Państwo nic zrobić.
Jeśli jednak nie zgadzają się Państwo na zmiany, mogą Państwo złożyć oświadczenie o braku akceptacji
zmian do 15 września 2020 r. Złożenie oświadczenia jest możliwe w oddziale lub korespondencyjnie na
adres oddziału.
Jeżeli złożą Państwo takie oświadczenie, będzie to skutkowało:
•

natychmiastowym wypowiedzeniem umowy w dniu jego złożenia (dotyczy tylko karty
kredytowej) albo,

•

wygaśnięciem umowy po miesięcznym okresie wypowiedzenia, który zacznie się w dniu,
w którym dostarczą Państwo oświadczenie o braku akceptacji zmian (dotyczy wszystkich
produktów kredytowych, w tym karty kredytowej).

Sposób, w jaki chcieliby Państwo rozwiązać umowę, prosimy wskazać w oświadczeniu.
Prosimy też pamiętać, że jeżeli nie zaakceptują Państwo zmian, konieczne będzie uregulowanie
ewentualnych zobowiązań.
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