Opis zmian w Regulaminie dla osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą z segmentu firm i samorządów oraz korporacji i Komunikacie od 14
marca 2021 r.
Lp.

Numer
postanowienia

Postanowienie

Propozycja zmiany

Komentarz

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z segmentu firm i samorządów oraz korporacji

1.

2.

3.

4.

Wersja Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków w ING Banku
Śląskim SA obwiązująca do 13 marca 2021 r.

Wersja zapisu w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków w ING Banku
Śląskim SA obowiązująca od 14 marca 2021 r.

§3

Grupa ING
ING Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów
(Holandia) oraz inne jednostki zależne lub powiązane z ING Bank N.V.
wymienione na stronie internetowej www.ingbank.pl/dokumentyrf/listaspolek-zaleznych.

Grupa ING
ING Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów
(Holandia) oraz inne jednostki zależne lub powiązane z ING Bank N.V.
wymienione na stronie internetowej www.ing.pl/dokumentyrf/listaspolek-zaleznych.

Zmian adresu
strony www

§3

Rachunek Bankowy
rachunek bankowy prowadzony przez ING Bank dla Posiadacza
Rachunku w złotych polskich i/lub w walutach wymienialnych
oferowanych przez ING Bank, będący Rachunkiem Podstawowym,
Rachunkiem Pomocniczym, Rachunkiem Płatniczym, Rachunkiem
Bankowym o Charakterze Odrębnym, Rachunkiem Całodobowym,
Rachunkiem VAT lub Rachunkiem Wspólnym.

Rachunek Bankowy
rachunek bankowy prowadzony przez ING Bank dla Posiadacza
Rachunku w złotych polskich i/lub w walutach wymienialnych
oferowanych przez ING Bank, będący Rachunkiem Podstawowym,
Rachunkiem Pomocniczym, Rachunkiem Płatniczym, Rachunkiem
Bankowym o Charakterze Odrębnym, Rachunkiem VAT lub
Rachunkiem Wspólnym.

Zmiany
wynikające
z 24/7

§3

Rachunek Całodobowy
Rachunek Płatniczy prowadzony w walutach określonych w Komunikacie
umożliwiający wykonanie bez ograniczeń czasowych przelewów
określonych w Komunikacie.

usunięcie

Zmiany
wynikające
z 24/7

§3

Referencyjna stopa procentowa
stopa procentowa służąca za podstawę do naliczania odsetek,
pochodząca z publicznie dostępnego źródła, np. publikowana przez NBP,
która może być zweryfikowana przez obydwie strony oraz prezentowana
informacyjnie na stronie www.ingbank.pl.

Referencyjna stopa procentowa
stopa procentowa służąca za podstawę do naliczania odsetek,
pochodząca z publicznie dostępnego źródła, np. publikowana przez
NBP, która może być zweryfikowana przez obydwie strony oraz
prezentowana informacyjnie na stronie www.ing.pl.

Zmian adresu
strony www

5.

6.

7.

8.

9.

§ 21 ust.2, pkt
4), lit. b)

w przypadku pozostałych Transakcji Płatniczych – poprzez wprowadzenie
lub zbliżenie Karty Płatniczej do urządzenia wskazanego w Zasadach
wydawania i użytkowania Kart Płatniczych wydawanych przez ING Bank
oraz, o ile jest to wymagane, dodatkowo przez podanie numeru PIN lub
podpisanie przez użytkownika karty wydruku z urządzenia, zgodnie
z podpisem na rewersie Karty Płatniczej.

w przypadku pozostałych Transakcji Płatniczych – zgodnie
z postanowieniami w Regulaminu wydawania i użytkowania Kart
Płatniczych w ING Banku Śląskim S.A.

Odwołanie do
aktualnego
regulaminu

§ 22 ust. 1

Klient lub inny użytkownik Usług Płatniczych nie może odwołać Zlecenia
Płatniczego od momentu otrzymania Zlecenia Płatniczego przez ING
Bank. W odniesieniu do Zleceń Płatniczych zainicjowanych przez
Odbiorcę lub za jego pośrednictwem Klient/ użytkownik Usług
Płatniczych może odwołać Zlecenie Płatnicze do momentu udzielenia
przez niego zgody Odbiorcy na wykonanie Transakcji Płatniczej, przy
czym w odniesieniu do Polecenia Zapłaty Płatnik może – z zachowaniem
prawa do zwrotu – odwołać Zlecenie Płatnicze nie później niż do końca
Dnia Roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień obciążenia
rachunku.

Klient lub inny użytkownik Usług Płatniczych może odwołać Zlecenia
Płatnicze na zasadach określonych w Komunikacie. W odniesieniu
do Zleceń Płatniczych zainicjowanych przez Odbiorcę lub za jego
pośrednictwem Klient/ użytkownik Usług Płatniczych może odwołać
Zlecenie Płatnicze do momentu udzielenia przez niego zgody
Odbiorcy na wykonanie Transakcji Płatniczej, przy czym w
odniesieniu do Polecenia Zapłaty Płatnik może – z zachowaniem
prawa do zwrotu – odwołać Zlecenie Płatnicze nie później niż do
końca Dnia Roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień
obciążenia rachunku.

Odwołanie
zlecenia

§ 31 ust. 5

ING Bank wykona Przelew walutowy przed terminem określonym
w Komunikacie, pod warunkiem oznaczenia Zlecenia Płatniczego, jako
„pilnego”, wraz ze wskazaniem daty wykonania i jego dostarczenia do
określonej przez ING Bank Godziny Granicznej dla walut. Szczegółowa
informacja o dostępnych Godzinach Granicznych publikowana jest na
stronach internetowych ING Banku www.ingbank.pl oraz w Komunikacie.

ING Bank wykona Przelew walutowy przed terminem określonym
w Komunikacie, pod warunkiem oznaczenia Zlecenia Płatniczego,
jako „pilnego”, wraz ze wskazaniem daty wykonania i jego
dostarczenia do określonej przez ING Bank Godziny Granicznej dla
walut. Szczegółowa informacja o dostępnych Godzinach
Granicznych publikowana jest na stronach internetowych ING Banku
www.ing.pl oraz w Komunikacie.

Zmian adresu
strony www

§ 55 ust. 2

ING Bank realizuje wypłaty na zasadach określonych w Komunikacie
dotyczącym zasad awizowania wypłat gotówkowych z rachunków
bankowych o limitach wypłat gotówkowych możliwych do realizacji
w danym oddziale ING Banku. Powyższy komunikat jest dostępny na
stronach internetowych ING Banku
www.ingbank.pl/_fileserver/item/1001748.

ING Bank realizuje wypłaty na zasadach określonych w Komunikacie
dotyczącym zasad awizowania wypłat gotówkowych z rachunków
bankowych o limitach wypłat gotówkowych możliwych do realizacji
w danym oddziale ING Banku. Powyższy komunikat jest dostępny na
stronach internetowych ING Banku
www.ing.pl/_fileserver/item/1001748.

Zmian adresu
strony www

Ponadto, w pozostałym zakresie, w szczególności w odniesieniu do
powiadomień, Reklamacji, komunikatów lub innych informacji
dotyczących produktów lub usług ING Banku, strony ustalają
następujące dodatkowe środki komunikowania się:

Ponadto, w pozostałym zakresie, w szczególności w odniesieniu do
powiadomień, Reklamacji, komunikatów lub innych informacji
dotyczących produktów lub usług ING Banku, strony ustalają
następujące dodatkowe środki komunikowania się:

1) telefon,

1) telefon,

2) poczta elektroniczna,

2) poczta elektroniczna,

3) strona internetowa ING Banku www.ingbank.pl/kontakt,

3) strona internetowa ING Banku www.ing.pl/kontakt,

4) inne uzgodnione pomiędzy stronami środki komunikowania się

4) inne uzgodnione pomiędzy stronami środki komunikowania się

§ 63 ust. 1
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Zmian adresu
strony www
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Komunikat do Regulaminu
Wersja Komunikatu do Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków w ING Banku
Śląskim SA, obwiązująca do 1 marca 2021 r.

Wersja Komunikatu do Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków w ING Banku
Śląskim SA, obwiązująca od 1 marca 2021 r.

Zasady realizacji krajowych Zleceń Płatniczych

Zasady realizacji krajowych Zleceń Płatniczych

Zleceń Płatniczych wychodzących w złotych polskich, kierowanych do rozliczenia na
terenie Kraju (przelew zewnętrzny) oraz na Rachunki Płatnicze prowadzone w ING Banku
(przelew wewnętrzny) oraz przychodzących.

1.

6.

Wychodzących
1)

Zlecenia krajowe wyrażone w złotych polskich złożone w formie elektronicznej i
kierowane do rozliczenia na terenie Kraju (przelew zewnętrzny) oraz na Rachunki
Płatnicze prowadzone w ING Banku (przelew bez przewalutowania) są
wykonywane – skutkują obciążeniem Rachunku Płatniczego- w czasie
rzeczywistym (w trybie 24/7).

2)

Zlecenia krajowe wyrażone w złotych polskich złożone w formie papierowej oraz
zlecenia krajowe z przewalutowaniem są wykonywane – skutkują obciążeniem
rachunku - z uwzględnieniem Godzin Granicznych określonych w poniższej Tabeli
(poza trybem 24/7).

Wychodzących
1)

Godzina składania Zleceń Płatniczych, do której złożone Zlecenia Płatnicze
skutkują obciążeniem Rachunku Płatniczego oraz przekazaniem środków do
Dostawcy Usług Płatniczych Odbiorcy w tym samym Dniu Roboczym:

Typ przelewu

Godzina

Przekazanie do systemu rozliczeniowego

Przelew krajowy Elixir

11:30

w tym samym dniu roboczym, w ramach I lub II
sesji rozliczeniowej systemu ELIXIR

Przelew krajowy na
rzecz Urzędu
Skarbowego

11:30

Przelew krajowy na
rzecz Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych

11:30

w tym samym dniu roboczym w ramach I lub II
sesji rozliczeniowej systemu ELIXIR

Przelew krajowy
złożony w formie
komunikatu MT101

14.30

w tym samym dniu roboczym w ramach I, II lub III
sesji rozliczeniowej systemu ELIXIR

Pilny Przelew krajowy
(rozliczany
w systemie Sorbnet2)

14:30

realizacja w systemie Sorbnet2 w tym samym dniu
roboczym

w tym samym dniu roboczym, w ramach I lub II
sesji rozliczeniowej systemu ELIXIR

Forma złożenia
Zlecenia Płatniczego

Rodzaj Zlecenia Płatniczego

Godzina
graniczna

W formie papierowej
w Oddziałach ING Bank

Przelew krajowy

W godzinach
pracy Oddziału

W formie elektronicznej

Przelew krajowy z rachunków
walutowych oraz wewnętrzny
z przewalutowaniem

do 17.00
W Dni Robocze

3)

Zlecenia Płatnicze złożone w formie elektronicznej i papierowej wysyłane są do
Dostawcy Usług Płatniczych Odbiorcy tylko w Dni Robocze w godzinach
podanych w poniższej tabeli. Zlecenia złożone w Dniu Roboczym po Godzinie
Granicznej są wysyłane do Dostawcy Usług Płatniczych Odbiorcy w kolejnym
Dniu Roboczym.
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Przelew Express ELIXIR

8.0020.00

Przelew Express ELIXIR
(realizowany
z rachunków
całodobowych)
Przelew wewnętrzny
na rachunki
prowadzone w ING
Banku

4)

realizacja w czasie rzeczywistym w dniu roboczym
oraz w soboty (pod warunkiem, iż sobota nie jest
jednocześnie dniem wolnym od pracy), przelew
przekazywany do banku krajowego (uczestnika
sytemu Express ELIXIR), bezpośrednio po złożeniu
zlecenia
realizacja w czasie rzeczywistym bez ograniczeń
czasowych

20:00

Typ przelewu

Godzina
Graniczna

Przekazanie do systemu
rozliczeniowego

Przelew krajowy (Elixir, ZUS,
Urząd Skarbowy)

11:30

w dniu roboczym, w ramach I lub II
sesji rozliczeniowej systemu ELIXIR

Pilny Przelew krajowy
(rozliczany w systemie
Sorbnet2)

14:30

realizacja w systemie Sorbnet2 w tym
samym dniu roboczym

Przelew Express ELIXIR

24/7

realizacja w czasie rzeczywistym bez
ograniczeń czasowych

w tym samym dniu roboczym oraz w soboty pod
warunkiem, iż sobota nie jest jednocześnie dniem
wolnym od pracy

ING Bank wykonuje Przelewy krajowe za pośrednictwem:

4)

b. systemu Elixir:

5)

ING Bank wykonuje Przelewy krajowe za pośrednictwem:
a. systemu Elixir:

b.

gdy kwota Przelewu jest niższa niż 1 000 000 złotych polskich,

b.

gdy kwota Przelewu jest niższa niż 1 000 000 złotych polskich,

c.

niezależnie od kwoty Przelewu – Przelewy na rachunki organów
podatkowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

c.

niezależnie od kwoty Przelewu – Przelewy na rachunki organów
podatkowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

c. systemu Sorbnet2 - jeżeli kwota Przelewu jest równa lub przekracza 1
000 000 złotych polskich,

b. systemu Sorbnet2 - jeżeli kwota Przelewu jest równa lub przekracza 1
000 000 złotych polskich,

d. wewnętrznego systemu ING Banku – niezależnie od kwoty Przelewu, jeżeli
rachunek Płatnika i Odbiorcy są prowadzone przez ING Bank.

c. wewnętrznego systemu ING Banku – niezależnie od kwoty Przelewu, jeżeli
rachunek Płatnika i Odbiorcy są prowadzone przez ING Bank.

e. systemu Express Elixir:

d. systemu Express Elixir:

b.

gdy kwota Przelewu jest równa lub niższa 100 000 złotych polskich,

b.

gdy kwota Przelewu jest równa lub niższa 100 000 złotych polskich,

c.

bank Odbiorcy jest uczestnikiem systemu i jest dostępny
w momencie realizacji Zlecenia Płatniczego.

c.

bank Odbiorcy jest uczestnikiem systemu i jest dostępny
w momencie realizacji Zlecenia Płatniczego.

Na żądanie Klienta ING Bank wykonuje Przelewy krajowe, których kwota jest
niższa niż 1 000 000 złotych polskich w systemie Sorbnet2 z wyłączeniem
przelewów na rachunki organów podatkowych oraz Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.

5)

Na żądanie Klienta ING Bank wykonuje Przelewy krajowe, których kwota jest
niższa niż 1 000 000 złotych polskich w systemie Sorbnet2 z wyłączeniem
przelewów na rachunki organów podatkowych oraz Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.

6)

Klient może odwołać złożone Zlecenie Płatnicze pod warunkiem pozytywnej
weryfikacji możliwości odwołania go po stronie Banku.
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7)
2.

Przychodzących – ING Bank udostępnia odbiorcy kwotę otrzymanej transakcji
płatniczej natychmiast po uznaniu ta kwotą rachunku ING Banku,
1)

2.

Klient nie może odwołać Zleceń Płatniczych kierowanych na rachunki
prowadzone w ING Banku (przelewy wewnętrzne).

Przychodzących – ING Bank udostępnia odbiorcy kwotę otrzymanej transakcji
płatniczej natychmiast po uznaniu ta kwotą rachunku ING Banku do godziny:

Godziny dostarczania Zleceń Płatniczych:
Typ przelewu

Typ przelewu

Godzina

Odbiór z systemu rozliczeniowego

11:00

I sesja rozliczeniowa systemu ELIXIR

15:00

II sesja rozliczeniowa systemu ELIXIR

17.30

III sesja rozliczeniowa systemu ELIXIR

Przelew krajowy
rozliczany w systemie
Sorbnet2

do godz. 16.00

w momencie wpływu Zlecenia
Płatniczego

Przelew Express ELIXIR

8.00-20.00

Przelew krajowy ELIXIR

w momencie wpływu Zlecenia
Płatniczego

Przelew Blue Media

8.00-20.00

w momencie wpływu Zlecenia
Płatniczego

Przelew Express ELIXIR
(realizowany z rachunków
całodobowych)

Bez
ograniczeń
czasowych

w momencie wpływu Zlecenia
Płatniczego

Przelew Blue Media
(realizowany z rachunków
całodobowych)

Bez
ograniczeń
czasowych

w momencie wpływu Zlecenia
Płatniczego

20:00

w tym samym dniu roboczym oraz
w soboty pod warunkiem, iż sobota nie
jest jednocześnie dniem wolnym od
pracy

Przelew wewnętrzny na
rachunki prowadzone
w ING Banku

Godzina

Odbiór z systemu rozliczeniowego

11:00

I sesja rozliczeniowa systemu ELIXIR

15:00

II sesja rozliczeniowa systemu ELIXIR

17.30

III sesja rozliczeniowa systemu ELIXIR

Przelew krajowy
rozliczany w systemie
Sorbnet2

do godz.
16.00

w momencie wpływu Zlecenia
Płatniczego

Przelew Express ELIXIR

24/7

w czasie rzeczywistym bez ograniczeń
czasowych

Przelew Blue Media

24/7

w czasie rzeczywistym bez ograniczeń
czasowych

Przelew wewnętrzny bez
przewalutowania na
rachunki prowadzone
w ING Banku

24/7

w czasie rzeczywistym bez ograniczeń
czasowych

Przelew krajowy ELIXIR

Zasady realizacji walutowych Zleceń Płatniczych

Zasady realizacji walutowych Zleceń Płatniczych

1.

Dotyczą walutowych Zleceń Płatniczych wychodzących, (przelew zewnętrzny) oraz na
rachunki Płatnicze prowadzone w ING Banku (przelew wewnętrzny):

Dotyczą walutowych Zleceń Płatniczych wychodzących, (przelew zewnętrzny) oraz na
rachunki Płatnicze prowadzone w ING Banku (przelew wewnętrzny):

Opis zmian w Regulaminie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z segmentu firm i samorządów oraz korporacji i Komunikacie od 14 marca 2021 r.

5/8

1)

Godziny Graniczne przyjmowania Zleceń Płatniczych, do których złożone Zlecenia
Płatnicze skutkują obciążeniem rachunku Klienta w tym samym Dniu Roboczym.
Zlecenia Płatnicze złożone po Godzinie Granicznej uznaje się za złożone
w następnym Dniu Roboczym.

1)

Godziny Graniczne przyjmowania Zleceń Płatniczych, do których złożone Zlecenia
Płatnicze skutkują obciążeniem rachunku Klienta w tym samym Dniu Roboczym.
Zlecenia Płatnicze złożone po Godzinie Granicznej uznaje się za złożone
w następnym Dniu Roboczym.

Forma złożenia Zlecenia
Płatniczego

Rodzaj Zlecenia Płatniczego

Godzina graniczna

Forma złożenia Zlecenia
Płatniczego

Rodzaj Zlecenia Płatniczego

Godzina graniczna

W formie papierowej
w Oddziałach ING Banku

Przelew walutowy

do 14:30
w Dni Robocze

W formie papierowej
w Oddziałach ING Banku

Przelew walutowy

do 14:30
w Dni Robocze

Przelew walutowy zewnętrzny

do 17:00
w Dni Robocze

Przelew walutowy zewnętrzny

do 17:00
w Dni Robocze

Przelew walutowy wewnętrzny

do 19:00
w Dni Robocze

Przelew walutowy wewnętrzny z
przewalutowaniem

do 19:00
w Dni Robocze

Przelew walutowy wewnętrzny bez
przewalutowania

w czasie
rzeczywistym bez
ograniczeń
czasowych

Przelew walutowy zewnętrzny

do 17:00
w Dni Robocze

Przelew walutowy wewnętrzny

do 19:00
w dni Robocze

W formie elektronicznej

Komunikat SWIFT
w formacie MT101

Przelew wewnętrzny w EUR bez
przewalutowania z Rachunku
Całodobowego na Rachunek
Całodobowy prowadzony w ING
Banku

Bez ograniczeń
czasowych

Przelew walutowy zewnętrzny

do 17:00
w Dni Robocze

Przelew walutowy wewnętrzny

do 19:00
w dni Robocze

W formie elektronicznej

Komunikat SWIFT
w formacie MT101

3) Zasady realizacji walutowych Zleceń Płatniczych:
3)

Zasady realizacji walutowych Zleceń Płatniczych:
b.

Zlecenie płatnicze w EUR kierowane do banku odbiorcy prowadzącego
działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub na terytorium
innego Państwa Członkowskiego albo Państwa SEPA, rozliczane w
systemie SEPA (Single Euro Payments Area – Jednolity Obszar
Płatniczy w Euro) złożone do godz. 11:30 ING Bank przekazuje do
rozliczenia w tym samym dniu roboczym. Zlecenie nie jest
traktowane jako zlecenie złożone w trybie pilnym.

c.

Dla wykonania przez ING Bank Transakcji Płatniczej Klient
zobowiązany jest do podania w Zleceniu Płatniczym w przypadku
kierowania zlecenia do:

a.

Zlecenie płatnicze w EUR kierowane do banku odbiorcy prowadzącego
działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub na terytorium
innego Państwa Członkowskiego albo Państwa SEPA, rozliczane
w systemie SEPA (Single Euro Payments Area – Jednolity Obszar
Płatniczy w Euro) złożone do godz. 11:30 ING Bank przekazuje do
rozliczenia w tym samym dniu roboczym. Zlecenie nie jest
traktowane jako zlecenie złożone w trybie pilnym.

b.

Dla wykonania przez ING Bank Transakcji Płatniczej Klient
zobowiązany jest do podania w Zleceniu Płatniczym w przypadku
kierowania zlecenia do:
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i.

Państw Członkowskich oraz gdy walutą przelewu jest euro
(EUR), numeru rachunku bankowego odbiorcy, w formacie
IBAN,

i.

Państw Członkowskich oraz gdy walutą przelewu jest
euro (EUR), numeru rachunku bankowego odbiorcy,
w formacie IBAN,

ii.

Państw, dla których numer rachunku bankowego oznacza się
w formacie IBAN – numeru rachunku w tym standardzie oraz
kodu BIC banku Odbiorcy,

ii.

Państw, dla których numer rachunku bankowego
oznacza się w formacie IBAN – numeru rachunku w tym
standardzie oraz kodu BIC banku Odbiorcy,

iii.

pozostałych państw, z wyłączeniem państw
wymienionych w pkt. 5 ppkt c) – numeru rachunku
Odbiorcy, oraz dla oznaczenia Banku Odbiorcy –
odpowiednio kodu BIC Banku Odbiorcy,

iv.

USA – BIC lub numeru tzw. FW/ABA (dziewięciocyfrowy
kod bankowy identyfikujący banki w systemach
rozliczeniowych na terenie USA) oraz pełnej nazwy
banku odbiorcy.

iii.

iv.

pozostałych państw, z wyłączeniem państw wymienionych w
pkt. 5 ppkt c) – numeru rachunku Odbiorcy, oraz dla
oznaczenia Banku Odbiorcy – odpowiednio kodu BIC Banku
Odbiorcy,
USA – BIC lub numeru tzw. FW/ABA (dziewięciocyfrowy kod
bankowy identyfikujący banki w systemach rozliczeniowych
na terenie USA) oraz pełnej nazwy banku odbiorcy.

c. Zlecenia Płatnicze spełniające warunki, o których mowa w pkt. a),
traktowane są jako zlecenia standardowe, kierowane do automatycznego
rozliczenia w tzw. trybie STP.
d. W przypadku, gdy Zlecenie Płatnicze w walucie jednego z Państw
Członkowskich kierowane jest do banku Odbiorcy prowadzącego
działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego Państwa
Członkowskiego albo Państwa SEPA wymagane jest podanie numeru
rachunku wyłącznie w formacie IBAN.
e. Klient, składając Zlecenie Płatnicze wyrażone w walucie juan renminbi
(Chiny), upoważnia ING Bank do przekazania do banku Odbiorcy wszelkich
informacji oraz dokumentów przekazanych przez Klienta, wymaganych do
realizacji zlecenia. Tym samym Klient zobowiązuje się – w przypadku, gdy
bank Odbiorcy wymagać będzie przekazania dokumentów handlowychdostarczyć takie dokumenty do ING Banku.

c)

Zlecenia Płatnicze spełniające warunki, o których mowa w pkt. a),
traktowane są jako zlecenia standardowe, kierowane do automatycznego
rozliczenia w tzw. trybie STP.

d)

W przypadku, gdy Zlecenie Płatnicze w walucie jednego z Państw
Członkowskich kierowane jest do banku Odbiorcy prowadzącego
działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego Państwa
Członkowskiego albo Państwa SEPA wymagane jest podanie numeru
rachunku wyłącznie w formacie IBAN.

e)

Klient, składając Zlecenie Płatnicze wyrażone w walucie juan renminbi
(Chiny), upoważnia ING Bank do przekazania do banku Odbiorcy wszelkich
informacji oraz dokumentów przekazanych przez Klienta, wymaganych do
realizacji zlecenia. Tym samym Klient zobowiązuje się – w przypadku, gdy
bank Odbiorcy wymagać będzie przekazania dokumentów handlowychdostarczyć takie dokumenty do ING Banku.

f)

Klient nie może odwołać złożonego Zlecenia Płatniczego od momentu
otrzymania go przez ING Bank.

Rachunki całodobowe

Rachunki całodobowe

1.

Usunięto zapis

ING Bank udostępnia rozliczenia całodobowe bez ograniczeń czasowych, według
następujących zasad:
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1)

Dotyczy rachunków prowadzonych w walucie PLN:
b. dla przelewów wewnętrznych w PLN (bez przewalutowania),
c. dla przelewów Express ELIXIR pod warunkiem, że:

2)

b.

w chwili realizacji przelewu na rachunku obciążanym są
wystarczające środki na jego realizację,

c.

kwota przelewu nie przekracza 100 000,00 PLN,

d.

bank Odbiorcy jest uczestnikiem systemu Express ELIXIR,

e.

zarówno bank Odbiorcy jak i rachunek Odbiorcy są dostępni w chwili
wysłania przelewu.

Dotyczy rachunków prowadzonych w walucie EUR:
b. przelewów wewnętrznych w EUR (bez przewalutowania) pod warunkiem,
że:

2.

b.

w chwili realizacji przelewu na rachunku obciążanym są
wystarczające środki na jego realizację,

c.

rachunek obciążany (zleceniodawcy) rachunek uznawany (Odbiorcy)
są prowadzone w walucie EUR w ING Banku,

d.

kwota przelewu jest w walucie EUR.

ING Bank zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia Klientowi rozliczeń
całodobowych.
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