ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
www.ing.pl

Dokument dotyczący opłat

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: ING Bank Śląski S.A.
Nazwa rachunku: Karta kredytowa Visa Infinite
Data: 14.11.2021 r.
•
•

•

Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem
płatniczym. Umożliwi on Państwu porównanie tych opłat z opłatami za inne rachunki.
Dodatkowo mogą mieć zastosowanie opłaty za korzystanie z usług powiązanych z tym rachunkiem,
które nie są wymienione w niniejszym dokumencie. Pełne informacje mogą Państwo znaleźć
w Tabeli Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych.
Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie.

Usługa

Opłata

Karty i gotówka
Wydanie karty
głównej

0 PLN

Wydanie karty
dodatkowej

0 PLN

Obsługa karty kredytowej głównej
(opłata roczna)
Opłata roczna pobierana z dołu w każdą rocznicę ważności karty
głównej.

2000 PLN
Opłata jest pobierana w przypadku
Klientów, którzy nie korzystają z Oferty
Private Banking lub nie spełniają
minimalnych warunków wskazanych
w Tabeli Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego
Spółka Akcyjna dla osób fizycznych
w zakresie kryteriów finansowych
dla Oferty Private Banking.
Spełnienie minimalnych warunków jest
sprawdzane za okres od 21 dnia miesiąca
do 20 dnia kolejnego miesiąca, w którym
ma zostać pobrana opłata roczna.

Obsługa karty kredytowej dodatkowej
(opłata roczna)

0 PLN

Opłata roczna pobierana z dołu w każdą rocznicę ważności karty
dodatkowej.

Polecenie przelewu dokonywane z rachunku karty
kredytowej poprzez usługę bankowości elektronicznej
(System bankowości internetowej)

0 PLN

Opłata naliczana od kwoty przelewu.

Polecenie przelewu wewnętrznego dokonywane
z rachunku karty kredytowej poprzez usługę bankowości
elektronicznej (System bankowości internetowej)
Opłata naliczana od kwoty przelewu.

0 PLN

Wypłata gotówki w bankomatach ING

0 PLN

Opłata naliczana od kwoty wypłaty

Wypłata gotówki w obcych bankomatach

0 PLN

Opłata naliczana od kwoty wypłaty

Inne usługi
Usługa bankowości elektronicznej
(System bankowości internetowej)

Bez opłat

Udostępnienie i użytkowanie usługi

Sporządzenia kopii

0 PLN

ostatniego zestawienia transakcji, w tym zestawienia transakcji
płatniczych

Glosariusz – słownik usług, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie
wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym z dnia 14 lipca 2017 r.:
Obsługa karty kredytowej – usługa, umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, jako instrumentu płatniczego, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy;
Polecenie przelewu – usługa płatnicza polegającą na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku płatniczego płatnika jest dokonywana przez dostawcę
usług płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej
przez płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia
przelewu w walucie obcej;
Polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu
przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego
dostawcę;
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na
sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych
w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej;
Usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez
Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju
dyspozycji do rachunku;
Wydanie karty płatniczej – usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej;
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Wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za
pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.

