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ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI:
1. Jednostki organizacyjne ING Banku Śląskiego pobierają opłaty i prowizje za realizowane usługi, zgodnie
z zasadami i w wysokościach określonych w niniejszej Tabeli Opłat i Prowizji.
2. Na życzenie Klienta ING Bank Śląski może wykonać inne usługi niewymienione w Tabeli Opłat
i Prowizji. Opłatę za realizację usługi ustala Dyrektor Obszaru Detalicznego.
3. Opłaty i prowizje są pobierane niezależnie od innych opłat przewidzianych przepisami prawa np.:
kosztów protestu, opłat skarbowych, podatku VAT.
4. W przypadku udzielania pożyczek lub kredytów za pośrednictwem dealera / agenta / brokera /
pośrednika pobierana jest dodatkowa prowizja określona w umowach o współpracy z dealerem /
agentem / brokerem / pośrednikiem.
5. Opłaty i prowizje są pobierane w złotych. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu do 1
grosza, na zasadach ogólnie obowiązujących.
6. Klient stały – Klient terminowo regulujący wszelkie dotychczasowe zobowiązania wobec ING Banku
Śląskiego, którego rachunki nie są obciążone tytułami wykonawczymi i egzekucyjnymi oraz posiadający
w ING Banku Śląskim:
a) KONTO VIP lub,
b) od minimum 6 miesięcy inny rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy lub rachunek
oszczędnościowy pod warunkiem, że na rachunek rozliczeniowy / rachunek oszczędnościowy
regularnie wpływają środki z tytułu uzyskiwanego dochodu.
7. ING Bank Śląski nie pobiera opłat miesięcznych za prowadzenie rachunków bankowych oraz
użytkowanie kart debetowych w przypadku braku obrotów na rachunku, przez co najmniej 6 miesięcy
i utrzymywanie się salda debetowego
8. Za formularz standardowy uznaje się jeden z formularzy: druk polecenia przelewu / wpłaty gotówkowej
według standardu Związku Banków Polskich, formularz polecenia przelewu ZUS, formularz “Dokument
zapłaty” oraz formularz polecenia przelewu / wpłaty gotówkowej na rachunek organu podatkowego.
9. Jako monit traktowana jest korespondencja wysłana do Klienta, która w swej treści zawiera upomnienie
lub wezwanie Klienta w związku z nieterminowym regulowaniem wobec Banku zobowiązań,
wynikających z zawartych umów lub innych dokumentów, na podstawie których Klient zobowiązany jest
do podjęcia określonych działań.
10. W przypadku realizacji operacji w obrocie dewizowym w celu wyliczenia równowartości w złotych kwoty
opłaty / prowizji wyrażonej w walucie wymienialnej stosuje się następujące zasady:
a) w przypadku pobierania prowizji z rachunku prowadzonego w złotych – stosuje się kurs średni NBP,
obowiązujący w dacie realizacji operacji, publikowany w pierwszej Tabeli kursowej ING Banku
Śląskiego danego dnia,
b) w przypadku pobierania prowizji z rachunku prowadzonego w walucie wymienialnej – stosuje się
kurs średni NBP, obowiązujący w dacie realizacji operacji, publikowany w pierwszej Tabeli kursowej
ING Banku Śląskiego danego dnia, z zastrzeżeniem lit. c),
c) w przypadku pobierania prowizji z rachunku Otwartego Konta Oszczędnościowego prowadzonego w
walucie wymienialnej – stosuje się kurs średni NBP, obowiązujący w dacie pobierania opłaty,
publikowany w ostatniej Tabeli kursowej ING Banku Śląskiego danego dnia,
d) w przypadku wpłaty prowizji w walucie wymienialnej – stosuje się kurs kupna dla pieniędzy z Tabeli
kursowej ING Banku Śląskiego, obowiązującej w dniu dokonywania wpłaty,
e) w przypadku wpłaty prowizji w złotych – stosuje się kurs średni NBP, obowiązujący w dacie realizacji
operacji, publikowany w pierwszej Tabeli kursowej ING Banku Śląskiego danego dnia,
f) w przypadku dyspozycji / zleceń zawierających braki lub błędy, konsekwencje opóźnień i zmiany
kursu walut obciążają Klienta.
11. Za czynności w obrocie zagranicznym, związane z przesłaniem / odebraniem dokumentów, realizacją
dyspozycji Klienta, są pobierane dodatkowo opłaty manipulacyjne – zawarte w Tabeli nr 1 - na zasadach
określonych w punkcie 10.
12. Oprócz czynności bankowych wyszczególnionych w Tabeli opłat i prowizji, za które ING Bank Śląski nie
pobiera opłat i prowizji, dodatkowo, nie pobiera się opłat i prowizji z tytułu wpłat gotówkowych
dokonywanych w celu spłaty zobowiązań wobec ING Banku Śląskiego (w tym spłaty kredytów,
pożyczek).
13. Opłaty i prowizje są naliczane i pobierane:
1) w ustalonym przez Bank cyklu, tj:
- za czynności bankowe dokonane w okresie od 1 do 28 dnia każdego miesiąca, obciążenie
rachunku nastąpi 28 dnia danego miesiąca,
- za czynności bankowe dokonane po 28 dniu miesiąca, do ostatniego dnia tego miesiąca,
obciążenie rachunku nastąpi 28 dnia kolejnego miesiąca lub
2) zgodnie z zawartą umową, lub
3) po wykonaniu usługi, lub
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4) w dniu złożenia dyspozycji.
14. W przypadku zmiany oferty, opłaty lub prowizje należne Bankowi za usługi świadczone przez Bank na
podstawie Umowy rachunku będą pobierane z rachunku, z tym zastrzeżeniem, że do końca bieżącego
cyklu rozliczeniowego opłaty lub prowizje będą pobierane według stawek obowiązujących dla rachunku
sprzed zmiany oferty, natomiast począwszy od pierwszego dnia kolejnego cyklu rozliczeniowego według stawek obowiązujących dla rachunku po zmianie oferty, za wyjątkiem transakcji dokonanych
kartami debetowymi, w przypadku, których opłaty lub prowizje będą pobierane według stawek
obowiązujących w momencie rozliczenia transakcji dla rachunku po zmianie oferty.
15. Wszystkie odnośniki / przypisy prezentowane dla danej stawki w niniejszej Tabeli opłat i prowizji
stanowią jej integralną część
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ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH
OFERTA BIEŻĄCA
a) Otwarcie, prowadzenie, udostępnienie usług
L.p.
Tytuł opłaty / prowizji
1. Otwarcie rachunku
2. Prowadzenie rachunku
3.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

Wyciąg – opłata za każdy wyciąg:
a) wysyłany na adres
korespondencyjny:
● miesięczny
● po każdej zmianie salda
b) odbierany w oddziale:
● miesięczny
● po każdej zmianie salda
● bieżący
● historyczny
c) udostępniany w systemie ING
BankOnLine:
● miesięczny
● po każdej zmianie salda
HaloŚląski
Udostępnienie serwisu
Użytkowanie serwisu
Sporządzenie i wysłanie informacji za
pośrednictwem faksu – za stronę A4
Serwis SMS
Udostępnienie Pakietu SMS
Darmowy – obejmuje 3 szt. SMS
wysyłanych przez Bank w danym
cyklu rozliczeniowym
• opłata za użytkowanie Pakietu
• opłata za SMS wysłane w ramach
Pakietu
Uwaga!
Niewykorzystane SMS dostępne w
ramach Pakietu nie przechodzą na
kolejny okres rozliczeniowy. SMS o
transakcjach uznaniowych i
obciążeniowych na rachunkach, pod
warunkiem, że kwota jednostkowej
transakcji wyniesie min 300 zł
Abonamentowy – obejmuje 25 szt.
SMS wysyłanych przez Bank
w danym cyklu rozliczeniowym;
• opłata za użytkowanie Pakietu
• opłata za SMS dostępne w ramach
Pakietu
• opłata za SMS po wykorzystaniu
limitu SMS dostępnych w ramach
Pakietu
Uwaga!
Niewykorzystane SMS dostępne w
ramach Pakietu nie przechodzą na
kolejny okres rozliczeniowy.
Bezabonamentowy – nielimitowana
ilość SMS wysyłanych przez Bank w
danym cyklu rozliczeniowym
• opłata za użytkowanie Pakietu
• opłata za SMS dostępne w ramach
Pakietu

1

KONTO Direct
0 zł
0 zł

KONTO Komfort
0 zł
2
10 zł / promocja

KONTO VIP
0 zł
0 zł

nie dotyczy
9 zł

0 zł
9 zł

0 zł
3,50 zł

9 zł
9 zł
9 zł
9 zł

3

9 zł
9 zł
9 zł
9 zł

3

3

5 zł
3,50 zł
3 zł
5 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł
9 zł

0 zł
0 zł
0 zł

0 zł
0 zł
0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

5 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0,25 zł

0,25 zł

0,25 zł

0 zł
0,25 zł

0 zł
0,25 zł

0 zł
0,25 zł
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L.p.
Tytuł opłaty / prowizji
6. Zdefiniowanie polecenia przelewu
dla automatycznego serwisu
HaloŚląski,
a) w oddziale Banku
b) w operatorskim serwisie HaloŚląski
7. ING BankOnLine
7.1. Udostępnienie systemu
7.2. Użytkowanie
7.3. Odblokowanie dostępu do systemu
7.4. Przesłanie kodu autoryzacyjnego w
formie SMS do użytkownika systemu
ING BankOnLine

1

KONTO Direct

KONTO Komfort

KONTO VIP

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł
0 zł
0 zł

0 zł
0 zł
0 zł
0 zł

0 zł
0 zł
0 zł
0 zł

1

warunki szczególne dotyczące oferowania KONTA VIP określone są w Załączniku nr 2 do niniejszej Tabeli opłat i prowizji.
promocja – dla rachunków otwieranych od dnia 29.04.2006 r. opłata za prowadzenie rachunku wynosi 50% opłaty obowiązującej
dla KONTA. Opłata w cenie promocyjnej pobierana jest przez następujący okres prowadzenia rachunku: miesiąc, w którym
rachunek otwarto oraz przez 3 kolejne miesiące. Promocja obejmuje nowych Klientów, nieposiadających dotychczas w Banku
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w złotych. Promocja dotyczy wyłącznie jednego rachunku.
3
opłata pobierana, gdy Klient zgłosi się do oddziału po odbiór wyciągu.
2

b) Wpłaty/ wypłaty gotówki, stałe zlecenia płatnicze, przelewy, polecenie zapłaty:
L.p.
Tytuł opłaty / prowizji
1.1 Wpłata własna gotówki w kasie Banku na
rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w
1
złotych, prowadzone w ING Banku Śląskim
1.2. Wpłata gotówki we wpłatomacie ING
Banku Śląskiego
2.
3.
3.1.

3.2.
3.3.
4.
4.1.

4.2.

5.

6.
6.1.

Wypłata gotówki w kasie Banku
(bankowym dowodem wypłaty)
Stałe zlecenie płatnicze
Złożenie/zmiana/odwołanie zlecenia:
2
a) w oddziale ING Banku Śląskiego
b) w operatorskim serwisie HaloŚląski
c) w ING BankOnLine
Realizacja zlecenia
Zawiadomienie o niezrealizowaniu
zlecenia
a) wysłane na adres korespondencyjny
b) udostępnione w ING BankOnLine
Przelew
Realizacja przelewu w PLN/walutach
wymienialnych na rachunek w ING Banku
Śląskim, złożonego:
a) w oddziale ING Banku Śląskiego
b) poprzez ING BankOnLine
c) poprzez serwis automatyczny HaloŚląski
d) poprzez serwis operatorski HaloŚląski
Realizacja przelewu w PLN na rachunek
w innym banku, złożonego:
4
a) w oddziale ING Banku Śląskiego
b) poprzez ING BankOnLine,
c) poprzez serwis automatyczny HaloŚląski
d) poprzez serwis operatorski HaloŚląski
Polecenie wypłaty z / za granicę/ w kraju /
przelew europejski / przelew
transgraniczny
Polecenie zapłaty:
Złożenie / realizacja / odwołanie polecenia
zapłaty

KONTO Direct
9 zł

KONTO Komfort
0 zł

KONTO VIP
0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

9 zł

0 zł

0 zł

0 zł
0 zł
0 zł
0 zł

0 zł
0 zł
0 zł
0 zł

0 zł
0 zł
0 zł
0 zł

9 zł
0 zł

5 zł
0 zł

0 zł
0 zł

9 zł
0 zł
0 zł
0 zł

3

5 zł
0 zł
0 zł
0 zł

2

4 zł
0 zł
0 zł
0 zł

2

9 zł
0 zł
0 zł
0 zł
zgodnie z
Rozdziałem VII

9 zł
0 zł
0 zł
0 zł
zgodnie z
Rozdziałem VII

4 zł
0 zł
0 zł
0 zł
zgodnie z
Rozdziałem VII

0 zł

0 zł

0 zł
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L.p.
Tytuł opłaty / prowizji
6.2. Zawiadomienie o niezrealizowaniu polecenia
zapłaty
7. Wydanie w oddziale potwierdzenia
(duplikatu) zrealizowanej transakcji
Klienta
8. Zamówienie poprzez Call Centre i
otrzymanie drogą pocztową
potwierdzenia (duplikatu) zrealizowanej
transakcji Klienta
9. Nie pobranie uprzednio zgłoszonej
5
wypłaty gotówki w PLN

KONTO Direct
5 zł

KONTO Komfort
5 zł

KONTO VIP
0 zł

9 zł

9 zł

5 zł

9 zł

9 zł

5 zł

50 zł

50 zł

50 zł

1/Opłata pobierana jest na koniec okresu rozliczeniowego z rachunku, na który dokonywana jest wpłata gotówkowa. Okres
rozliczeniowy liczony jest od 29 dnia danego miesiąca kalendarzowego do 28 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.
2 / Stawka obowiązuje również dla dyspozycji realizowanych przez doradców Personal i Private Banking.
Stawka nie obowiązuje dla przelewów na rachunki lokat, na rachunki służące do przechowywania wpłat na poczet składki
ubezpieczeniowej (dotyczy Inwestycyjnego Planu Ubezpieczeniowego i Polisy Lokacyjnej ING), na rachunki lokat w okresie subskrypcji
( dotyczy Inwestycyjnej Lokaty Terminowej), na rachunki nabyć jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych TFI ING S.A., w celu
zakupu jednostek uczestnictwa na rzecz posiadacza Konta oraz na rachunki posiadacza Konta w ING Securities S.A
3/ Stawka obowiązuje również dla dyspozycji realizowanych przez doradców Personal i Private Banking.
Stawka nie obowiązuje dla przelewów na rachunki lokat, na rachunki służące do przechowywania wpłat na poczet składki
ubezpieczeniowej (dotyczy Inwestycyjnego Planu Ubezpieczeniowego i Polisy Lokacyjnej ING), na rachunki lokat w okresie subskrypcji
( dotyczy Inwestycyjnej Lokaty Terminowej).
4/ Stawka obowiązuje również dla dyspozycji realizowanych przez doradców Personal i Private Banking.
5/Opłata pobierana w przypadku, gdy Klient nie pobierze gotówki w ciągu 3 dni od ustalonego dnia.

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU
a) Otwarcie, prowadzenie, udostępnienie usług
L.p.

Tytuł opłaty / prowizji

1.
2.

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku

3.

Wyciąg – opłata za każdy wyciąg:
d) wysyłany na adres korespondencyjny:
● miesięczny
● po każdej zmianie salda
e) odbierany w oddziale:
● miesięczny
● po każdej zmianie salda
● bieżący
● historyczny
f) udostępniany w systemie ING BankOnLine:
● miesięczny
● po każdej zmianie salda
HaloŚląski
Udostępnienie serwisu
Użytkowanie serwisu
Sporządzenie i wysłanie informacji za pośrednictwem faksu – za
stronę A4
Serwis SMS
Udostępnienie Pakietu SMS
Darmowy – obejmuje 3 szt. SMS wysyłanych przez Bank w
danym cyklu rozliczeniowym
• opłata za użytkowanie Pakietu
• opłata za SMS wysłane w ramach Pakietu

4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.

KONTO Student

KONTO Klasyczne

0 zł
2 zł

0 zł
1
0 zł / 8 zł

0 zł
9 zł

0 zł
9 zł

9 zł
9 zł
9 zł
9 zł

2

9 zł
9 zł
9 zł
9 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł
0 zł

0 zł
0 zł
3 zł

0 zł

0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

2

Uwaga! Niewykorzystane SMS dostępne w ramach Pakietu nie
przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy. SMS o transakcjach
uznaniowych i obciążeniowych na rachunkach, pod warunkiem, że kwota
jednostkowej transakcji wyniesie min 300 zł
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L.p.

Tytuł opłaty / prowizji

5.3. Abonamentowy – obejmuje 25 szt. SMS wysyłanych przez Bank
w danym cyklu rozliczeniowym;
• opłata za użytkowanie Pakietu
• opłata za SMS dostępne w ramach Pakietu
• opłata za SMS po wykorzystaniu limitu SMS dostępnych w
ramach Pakietu

KONTO Student

KONTO Klasyczne

5 zł
0 zł

5 zł
0 zł

0,25 zł

0,25 zł

Uwaga! Niewykorzystane SMS dostępne w ramach Pakietu nie
przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.

5.4. Bezabonamentowy – nielimitowana ilość SMS wysyłanych przez
Bank w danym cyklu rozliczeniowym
• opłata za użytkowanie Pakietu
• opłata za SMS dostępne w ramach Pakietu
6. Zdefiniowanie polecenia przelewu dla automatycznego
serwisu HaloŚląski,
c) w oddziale Banku
d) w operatorskim serwisie HaloŚląski
7. ING BankOnLine
7.1. Udostępnienie systemu
7.2. Użytkowanie
7.3. Odblokowanie dostępu do systemu
7.4. Przesłanie kodu autoryzacyjnego w formie SMS do użytkownika
systemu ING BankOnLine

0 zł
0,25 zł

0 zł
0,25 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł
0 zł
0 zł

0 zł
0 zł
0 zł
0 zł

1

bez opłat – prowadzenie KONTA Standard dla osoby małoletniej otwartego do dnia 30.09.2006 r.,
której przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny lub kurator) posiada KONTO Komfort lub
KONTO VIP. Nie dotyczy Kont otwieranych od 1.10.2006r. które dla osób małoletnich otwierane są jako
KONTO Student.
2
opłata pobierana, gdy Klient zgłosi się do oddziału po odbiór wyciągu.

b) Wpłaty/ wypłaty gotówki, stałe zlecenia płatnicze, przelewy, polecenie zapłaty:
L.p.

Tytuł opłaty / prowizji

1.1

Wpłata własna gotówki w kasie Banku na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych, prowadzone w ING Banku
1
Śląskim
Wpłata gotówki we wpłatomacie ING Banku Śląskiego
Wypłata gotówki w kasie Banku (bankowym dowodem wypłaty)
Stałe zlecenie płatnicze
Złożenie/zmiana/odwołanie zlecenia:
a) w oddziale ING Banku Śląskiego
b) w operatorskim serwisie HaloŚląski
c) w ING BankOnLine
Realizacja zlecenia
Zawiadomienie o niezrealizowaniu zlecenia
a) wysłane na adres korespondencyjny
b) udostępnione w ING BankOnLine
Przelew
Realizacja przelewu w PLN/walutach wymienialnych na
rachunek w ING Banku Śląskim, złożonego:

1.2.
2.
3.
3.1.

3.2.
3.3.
4.
4.1.

a) w oddziale ING Banku Śląskiego

2

b) poprzez ING BankOnLine
c) poprzez serwis automatyczny HaloŚląski
d) poprzez serwis operatorski HaloŚląski
4.2. Realizacja przelewu w PLN na rachunek w innym banku,
złożonego:
a) w oddziale ING Banku Śląskiego

3

b) poprzez ING BankOnLine
c) poprzez serwis automatyczny HaloŚląski
d) poprzez serwis operatorski HaloŚląski

KONTO Student

KONTO Klasyczne

0 zł

0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
5 zł
5 zł
0 zł

0 zł
0 zł
0 zł
3
1 zł
5 zł
5 zł
0 zł

5 zł
0 zł
0 zł
0 zł

5 zł
0 zł
0 zł
0 zł

9 zł
4
0 zł
4
0 zł
1,50 zł

9 zł
4
0 zł
4
0 zł
1,50 zł
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L.p.

Tytuł opłaty / prowizji

KONTO Student

KONTO Klasyczne

zgodnie z
Rozdziałem VII

zgodnie z
Rozdziałem VII

0 zł
5 zł
9 zł

0 zł
5 zł
9 zł

9 zł

9 zł

50 zł

50 zł

5.

Polecenie wypłaty z / za granicę/ w kraju / przelew europejski
/ przelew transgraniczny
6. Polecenie zapłaty:
6.1. Złożenie / realizacja / odwołanie polecenia zapłaty
6.2. Zawiadomienie o niezrealizowaniu polecenia zapłaty
7. Wydanie w oddziale potwierdzenia (duplikatu) zrealizowanej
transakcji Klienta
8. Zamówienie poprzez Call Centre i otrzymanie drogą
pocztową potwierdzenia (duplikatu) zrealizowanej transakcji
Klienta
9.

Niepobranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki w PLN

5

1 / Opłata pobierana jest na koniec okresu rozliczeniowego z rachunku, na który dokonywana jest wpłata
gotówkowa. Okres rozliczeniowy liczony jest od 29 dnia danego miesiąca kalendarzowego do 28 dnia
kolejnego miesiąca kalendarzowego.
2 / Stawka obowiązuje również dla dyspozycji realizowanych przez doradców Personal i Private Banking.
Stawka nie obowiązuje dla przelewów na rachunki lokat, na rachunki służące do przechowywania wpłat na poczet składki
ubezpieczeniowej (dotyczy Inwestycyjnego Planu Ubezpieczeniowego i Polisy Lokacyjnej ING), na rachunki lokat w okresie subskrypcji
( dotyczy Inwestycyjnej Lokaty Terminowej), na rachunki nabyć jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych TFI ING S.A., w celu
zakupu jednostek uczestnictwa na rzecz posiadacza Konta oraz na rachunki posiadacza Konta w ING Securities S.A
3/ Stawka obowiązuje również dla dyspozycji realizowanych przez doradców Personal i Private Banking.
4 / Brak opłat obowiązuje do 28.12.2011 r.
5/ Opłata pobierana w przypadku, gdy Klient nie pobierze gotówki w ciągu 3 dni od ustalonego dnia.

ROZDZIAŁ II RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH
L.p.

Tytuł opłaty / prowizji

Wysokość opłaty /
prowizji
0 zł

1.

Otwarcie rachunku

2.

Prowadzenie rachunku

0 zł

3.

Wpłata gotówki na rachunek (wpłata własna lub osoby trzeciej)

0 zł

4.

Wypłata gotówki

0 zł

5.

Przelew

5.1.

5.2.

6.

7.

8.
9.

Realizacja przelewu w PLN/ walutach wymienialnych na rachunek w ING Banku
Śląskim, złożonego:
1
a) w oddziale ING Banku Śląskiego
b) w systemach bankowości elektronicznej
Realizacja przelewu w walutach wymienialnych na rachunek w innym banku
krajowym / polecenia wypłaty za granicę / przelewu europejskiego / przelewu
transgranicznego
Niepobranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki w walucie wymienialnej,
w kwocie równej lub wyższej od określonej w Komunikacie ING Banku
2
Śląskiego
Wyciąg – opłaty pobierane za każdy wyciąg:
a) wysyłany na adres korespondencyjny
● miesięczny
● po każdej zmianie salda
b) odbierany w oddziale
● miesięczny
● po każdej zmianie salda
● bieżący
● historyczny
Wydanie w oddziale potwierdzenia (duplikatu) zrealizowanej transakcji Klienta
Zamówienie poprzez Call Centre i otrzymanie drogą pocztową potwierdzenia
(duplikatu) zrealizowanej transakcji Klienta

6 zł
0 zł
zgodnie z
Rozdziałem VII

50 zł

0 zł
9 zł
9 zł
9 zł
9 zł
9 zł
9 zł
9 zł

3

1/

Stawka nie obowiązuje dla przelewów na rachunki lokat oraz rachunki służące do przechowywania wpłat na poczet składki
ubezpieczeniowej (dotyczy Inwestycyjnego Planu Ubezpieczeniowego i Polisy Lokacyjnej ING) oraz na rachunki lokat w okresie
subskrypcji ( dotyczy Inwestycyjnej Lokaty Terminowej).
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2
3

opłata pobierana w przypadku, gdy Klient nie pobierze gotówki w ciągu 3 dni od ustalonego dnia.
opłata pobierana tylko, gdy Klient zgłosi się do oddziału po odbiór wyciągu.

ROZDZIAŁ III RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE W PLN /
WALUTACH WYMIENIALNYCH
L.p.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2.

Tytuł opłaty / prowizji

Wysokość opłaty /
prowizji

RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W PLN / WALUTACH WYMIENIALNYCH
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Wpłata gotówki na rachunek
Wypłata gotówki / przelew z rachunku
Potwierdzenie cesji lokaty
Historia rachunku:
a) za jedną stronę formatu A4
b) za każdą następną stronę formatu A4
Uwaga! Gdy historia dotyczy roku poprzedniego i lat wcześniejszych
wymienione opłaty wzrastają o 100 %

0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
15 zł
10 zł
15 zł

OTWARTE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE (OKO) W PLN / WALUTACH WYMIENIALNYCH
OTWARTE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE PREMIUM (OKO PREMIUM) W PLN / WALUTACH
WYMIENIALNYCH
SYSTEMATYCZNIE OSZCZĘDZAJĄCE KONTO (SOK) W PLN

2.1.

Otwarcie rachunku

0 zł

2.2.

Prowadzenie rachunku

0 zł

2.3.

Wpłata środków na rachunek OKO/OKO PREMIUM/SOK w formie
wpłaty gotówkowej (wpłata własna lub osoby trzeciej)
Wypłata środków w PLN /walutach wymienialnych z rachunku
OKO/OKO PREMIUM/SOK realizowana w formie polecenia przelewu
złożonego w:
a) systemie ING BankOnLine na rachunki własne posiadacza OKO /OKO
PREMIUM/SOK prowadzone w ING Banku Śląskim S.A.
b) oddziale ING Banku Śląskiego SA na rachunki własne lokat oraz
rachunki służące do przechowywania wpłat na poczet składki
ubezpieczeniowej (dotyczy Inwestycyjnego Planu Ubezpieczeniowego i
Polisy Lokacyjnej ING) oraz na rachunki lokat w okresie subskrypcji
(dotyczy Inwestycyjnej Lokaty Terminowej) posiadacza OKO/OKO
PREMIUM/SOK
Wypłata środków w PLN /walutach wymienialnych realizowana
z rachunku OKO/OKO PREMIUM/SOK w formie wypłaty gotówkowej
lub w formie polecenia przelewu złożonego w oddziale ING Banku
Śląskiego S.A. lub w systemach bankowości elektronicznej na
rachunki własne posiadacza OKO/OKO PREMIUM prowadzone
w ING Banku Śląskim oraz na rachunki własne posiadacza
OKO/OKO PREMIUM prowadzone w innych bankach, z wyłączeniem
pkt. 2.4.
a) w przypadku Klienta posiadającego rachunek oszczędnościoworozliczeniowy w złotych w ING Banku Śląskim S.A.:
● jedna wypłata środków (wypłata gotówkowa lub polecenia przelewu)
1
w miesiącu rozliczeniowym
● każda kolejna wypłata środków ( wypłata gotówkowa lub polecenie
1
przelewu) w miesiącu rozliczeniowym
b) w przypadku Klienta nie posiadającego rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego w złotych w ING Banku Śląskim:
● jedna wypłata środków (wypłata gotówkowa lub polecenia przelewu) w
1
miesiącu rozliczeniowym
● każda kolejna wypłata środków ( wypłata gotówkowa lub polecenie
1
przelewu) w miesiącu rozliczeniowym

0 zł

2.4.

2.5.

0 zł

0 zł

0 zł
6 zł

0 zł
10 zł

Strona 10

Wysokość opłaty /
prowizji

L.p.

Tytuł opłaty / prowizji

2.6.

Uwaga!
Wypłaty w walutach wymienialnych realizowane w formie polecenia
przelewu będą realizowane wyłącznie na rachunki własne posiadacza
OKO /OKO PREMIUM prowadzone w ING Banku Śląskim S.A.
HaloŚląski:

2.7.

a) udostępnienie serwisu

0 zł

b) użytkowanie serwisu

0 zł

Zdefiniowanie polecenia przelewu dla automatycznego serwisu
HaloŚląski:
a) w oddziale Banku

0 zł

b) w operatorskim serwisie HaloŚląski
2.8.

0 zł – pierwszy rachunek
1 zł – każdy kolejny rachunek

Serwis SMS:
a) udostępnienie Pakietu SMS

2.9.

2.10.

0 zł

b) Pakiet Darmowy - obejmuje 3 szt. SMS wysyłanych przez Bank
w danym cyklu rozliczeniowym;
• Opłata za użytkowanie Pakietu
• Opłata za SMS dostępne w ramach Pakietu
Uwaga! Niewykorzystane darmowe SMS w ramach Pakietu, nie
przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy. SMS o transakcjach
uznaniowych i obciążeniowych na rachunkach, pod warunkiem, że kwota
jednostkowej transakcji wyniesie minimum 300 PLN.
c) Pakiet Abonamentowy – obejmuje 25 szt. SMS wysyłanych przez
Bank w danym cyklu rozliczeniowym;
• Opłata za użytkowanie Pakietu
• Opłata za SMS dostępne w ramach Pakietu
• Opłata za SMS po wykorzystaniu limitu SMS dostępnych w ramach
pakietu.
Uwaga! Niewykorzystane SMS dostępne w ramach pakietu, nie
przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.
d) Pakiet Bezabonamentowy – nielimitowana ilość SMS wysyłanych
przez Bank w danym cyklu rozliczeniowym;
• Opłata za użytkowanie Pakietu
• Opłata za SMS dostępne w ramach Pakietu
ING BankOnLine:

0 zł
0 zł

5 zł
0 zł
0,25 zł

0 zł
0,25 zł

a) udostępnianie systemu

0 zł

b) użytkowanie systemu

0 zł

c) odblokowanie dostępu do systemu

0 zł

Wyciąg – opłaty pobierane za każdy wyciąg odbierany w oddziale:
a) miesięczny

0 zł

b) bieżący

3 zł

c) historyczny

5 zł

Uwaga! Bank do OKO/OKO PREMIUM nie wysyła wyciągów.
3.

2

OTWARTE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE DIRECT (OKO DIRECT) W PLN

3.1.

Otwarcie rachunku

0 zł

3.2.

Prowadzenie rachunku

0 zł

3.3.

Wpłata środków na rachunek OKO Direct w formie wpłaty
gotówkowej (wpłata własna lub osoby trzeciej)

0 zł
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L.p.

Tytuł opłaty / prowizji

3.4.

Wypłata środków w PLN /walutach wymienialnych z rachunku OKO
Direct realizowana w formie polecenia przelewu złożonego w
systemie ING BankOnLine na rachunki własne posiadacza OKO
Direct prowadzone w ING Banku Śląskim S.A.
Wypłata środków w PLN / walutach wymienialnych realizowana
z rachunku OKO Direct w formie wypłaty gotówkowej lub w formie
polecenia przelewu złożonego w oddziale ING Banku Śląskiego na
rachunki własne posiadacza OKO Direct prowadzone w ING Banku
Śląskim S.A. oraz na rachunki własne posiadacza OKO Direct
prowadzone w innych bankach
HaloŚląski:

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Nie dotyczy

0 zł

b) użytkowanie serwisu

0 zł

Zdefiniowanie polecenia przelewu dla automatycznego serwisu
HaloŚląski:
a) w oddziale Banku

Nie dotyczy

b) w operatorskim serwisie HaloŚląski

Nie dotyczy

Serwis SMS:

b) Pakiet Darmowy - obejmuje 3 szt. SMS wysyłanych przez Bank w danym cyklu
rozliczeniowym;
• Opłata za użytkowanie Pakietu

• Opłata za SMS dostępne w ramach Pakietu
Uwaga! Niewykorzystane darmowe SMS w ramach Pakietu, nie
przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy. SMS o transakcjach
uznaniowych i obciążeniowych na rachunkach, pod warunkiem, że kwota
jednostkowej transakcji wyniesie minimum 300 PLN.

c) Pakiet Abonamentowy – obejmuje 25 szt. SMS wysyłanych przez Bank w
danym cyklu rozliczeniowym;

• Opłata za użytkowanie Pakietu
• Opłata za SMS dostępne w ramach Pakietu
• Opłata za SMS po wykorzystaniu limitu SMS dostępnych w ramach
pakietu.
Uwaga! Niewykorzystane SMS dostępne w ramach pakietu, nie
przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.
d) Pakiet Bezabonamentowy – nielimitowana ilość SMS wysyłanych przez Bank
w danym cyklu rozliczeniowym;

3.10.

0 zł

a) udostępnienie serwisu

a) udostępnienie Pakietu SMS

3.9.

Wysokość opłaty /
prowizji

• Opłata za użytkowanie Pakietu
• Opłata za SMS dostępne w ramach Pakietu
ING BankOnLine:

0 zł

0 zł
0 zł

5 zł
0 zł
0,25 zł

0 zł
0,25 zł

a) udostępnianie systemu

0 zł

b) użytkowanie systemu

0 zł

c) odblokowanie dostępu do systemu

0 zł

Wyciąg – opłaty pobierane za każdy wyciąg odbierany w oddziale
a) miesięczny

0 zł

b) bieżący

3 zł

c) historyczny

5 zł

Uwaga! Bank do Otwartego Konta Oszczędnościowego Direct nie wysyła
wyciągów.
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L.p.
4.

Otwarcie rachunku lokaty

0 zł

4.2.

Opłata miesięczna abonamentowa:
a) dla Lokaty zakładanej w każdy dzień roboczy
b) dla Lokaty zakładanej w każdy ostatni dzień roboczy tygodnia

50 zł
20 zł

5.1.

5.2.
5.3.

2.

3.

4.

LOKATA JEDNODNIOWA AUTOMATYCZNA Z ELASTYCZNYM PLANEM ODSETKOWYM DLA
3
KLIENTÓW OBJĘTYCH OFERTĄ PRIVATE BANKING

4.1.

5.

1.

Wysokość opłaty /
prowizji

Tytuł opłaty / prowizji

POZOSTAŁE OPŁATY
4

Nie pobranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki
- w PLN
- w walucie wymienialnej, w kwocie równej lub wyższej od określonej
w Komunikacie ING Banku Śląskiego
Wydanie w oddziale potwierdzenia (duplikatu) zrealizowanej przez
Klienta transakcji na rachunkach oszczędnościowych
Zamówienie poprzez Call Centre i otrzymanie drogą pocztową
potwierdzenia (duplikatu) zrealizowanej przez Klienta transakcji na
rachunkach oszczędnościowych

50 zł

5 zł
5 zł

miesiąc rozliczeniowy liczony jest od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca. Opłata jest pobierana na koniec
miesiąca rozliczeniowego i naliczana jest według stanu posiadania ROR w ostatnim dniu miesiąca rozliczeniowego.
produkt w ofercie Banku od 2.04.2010r. dostępny w pakiecie z Kontem z Lwem Direct lub Kontem Komfort oraz systemem bankowości
internetowej ING BankOnLine.
Oferta ING Private Banking – oferta skierowana do wybranych klientów detalicznych ING Banku Śląskiego S.A. Kryteria kwalifikacji do
Oferty ING Private Banking ustalane są przez Bank. Informacje o obowiązujących kryteriach kwalifikacji do Oferty ING Private Banking
dostępne są w placówkach ING Banku Śląskiego S.A. oraz na stronie internetowej Banku. Oferta ING Private Banking nie stanowi
oferty w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.
opłata pobierana w przypadku, gdy Klient nie pobierze gotówki w ciągu 3 dni od ustalonego dnia.
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ROZDZIAŁ IV USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH
1.a) KARTY DEBETOWE
L.p. Tytuł opłaty / prowizji

1.1. Wydanie karty
1.2. Użytkowanie karty wydanej do
a) KONTA Student
b) KONTA Klasyczne
c) KONTA Komfort
d) KONTA VIP
e) KONTA Direct
f) rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w EUR
1.3. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej / reklamowanej
1.4. Zmiana wizerunku karty na Moją Kartę ING / zmiana wizerunku Mojej Karty ING /
wydanie Mojej Karty ING
1.5. Odnowienie Mojej Karty ING
1.6. Zastrzeżenie karty
1.7. Wypłata gotówki
a) w bankomatach ING Banku Śląskiego w kraju
b) wypłata gotówki w bankomatach i kasach innych banków, podmiotów
w kraju
• z rachunków KONTO Student, Klasyczne
• z rachunków KONTO Direct, Komfort, VIP
• z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w EUR
c) w bankomatach i kasach banków za granicą i/lub w walucie innej niż PLN
d) w ramach usługi Cashback
• z rachunków KONTO Student, Klasyczne
• z rachunków KONTO Komfort, VIP, Direct
• z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w EUR
1.8. Realizacja transakcji bezgotówkowych
1.9. PIN do karty
a) nadanie PIN (telefonicznie, poprzez system ING BankOnLine)
b) zmiana PIN w bankomacie ING Banku Śląskiego S.A.

VISA
VISA zbliżeniowa
0 zł
opłata miesięczna
1
0 zł / 7 zł
1
0 zł / 7 zł
1
0 zł / 7 zł
0 zł
1
0 zł / 7 zł
nie dotyczy
0 zł
2
15 zł

Maestro
Maestro zbliżeniowa
Debit MasterCard zbliżeniowa
0 zł
opłata miesięczna
1
0 zł / 7 zł
1
0 zł / 7 zł
1
0 zł / 7 zł
0 zł
1
0 zł / 7zł
nie dotyczy
0 zł
2
15 zł

0 zł
opłata miesięczna
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
1,50 zł
0 zł
2
15 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

3% kwoty wypłaty min.5 zł
0 zł
0 zł
nie dotyczy
nie dotyczy
3% kwoty wypłaty
3% kwoty wypłaty

Maestro w EUR

nie dotyczy
nie dotyczy
3% kwoty wypłaty min.5zł
3% kwoty wypłaty min.5zł

0,50 zł 3
0 zł
nie dotyczy
0 zł

0,50 zł 3
0 zł
nie dotyczy
0 zł

nie dotyczy
nie dotyczy
3
0,50 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

1

opłata pobierana, jeżeli brak transakcji bezgotówkowych na kwotę min 100 zł dokonanych kartą debetową wydaną do rachunku i rozliczonych przez Bank w okresie miesiąca
liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca.
2
opłata nie jest pobierana w przypadku posiadaczy Kont Direct w wieku 18-26 lat, za pierwsze zamówienie Mojej Karty albo pierwsze dokonanie zmiany wizerunku karty, niezależnie
od ilości kart płatniczych posiadanych do Kont Direct.3 do 31.12. 2011 r. opłaty nie będą pobierane.
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1. b) ZBLIŻAK MASTER CARD PAYPASS W FORMIE NAKLEJKI
L.p.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

Tytuł opłaty / prowizji
Wydanie karty (opłata jednorazowa)
Użytkowanie karty
Zastrzeżenie karty
Realizacja transakcji bezgotówkowych zbliżeniowych

30 zł
0zł
0 zł
0 zł

KARTA MAESTRO / KARTA VISA PRZEDPŁACONA ING BANKU ŚLĄSKIEGO
(KARTY WYDAWANE OD 1.12.2008 R)
Wydanie karty:
a) Maestro bez nadruku imienia i nazwiska ze standardowym wizerunkiem

0 / 15 zł

b) Maestro z nadrukiem imienia i nazwiska z indywidualnym wizerunkiem
Użytkowanie karty
PIN do karty

20 zł
0 zł

a) nadanie PIN (telefonicznie, poprzez system ING BankOnLine)

0 zł

b) zmiana PIN w bankomacie ING Banku Śląskiego S.A.
Zmiana limitów transakcyjnych dziennych gotówkowych
i bezgotówkowych
Przelew środków na rachunek karty z rachunku prowadzonego w ING
Banku Śląskim

0 zł
0 zł
zgodnie z opłatą za
przelew z rachunku Klienta

Wpłata gotówki na rachunek karty (wpłata własna)
2

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

1

a) pierwsza wpłata w miesiącu w kasie ING Banku Śląskiego
Uwaga! Nie dotyczy karty Maestro przedpłaconej do pożyczki.
2
b) kolejna wpłata w miesiącu w kasie ING Banku Śląskiego
c) każda wpłata we wpłatomacie ING Banku Śląskiego
Przelew środków w całości lub w części z rachunku karty w trakcie
ważności karty w systemie bankowości elektronicznej
a) na rachunek Klienta w ING Banku Śląskim
Przelew środków z rachunku karty w przypadku rezygnacji z karty w
trakcie jej ważności lub po utracie ważności karty
a) na rachunek prowadzony w ING Banku Śląskim
b) na rachunek prowadzony w innym banku
Wypłata gotówki z rachunku karty
a) w bankomatach ING Banku Śląskiego w kraju
b) w bankomatach sieci Euronet, bankomatach innych banków oraz
kasach innych banków w kraju
c) w bankomatach i kasach banków za granicą i/lub w walucie innej niż
PLN
Wypłata gotówki z rachunku karty w ramach usługi Cashback
Wypłata gotówki z rachunku karty w przypadku rezygnacji z karty w
trakcie jej ważności lub po utracie ważności karty
Realizacja transakcji bezgotówkowych
Zastrzeżenie karty
Wyciąg miesięczny z rachunku karty (bieżący, historyczny)
a) wydawany na żądanie klienta w Oddziale Banku w formie papierowej
b) udostępniany w systemie bankowości elektronicznej

0 zł
5 zł
0 zł

0 zł

0 zł
5 zł
0 zł
5 zł
3% kwoty transakcji
0,50 zł
5 zł

3

0 zł
0 zł
5 zł
0 zł

KARTA MAESTRO/KARTA VISA PRZEDPŁACONA ING BANKU ŚLĄSKIEGO
(KARTY WYDAWANE DO 30.11.2008 R.)
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2.15.

Wydanie karty bez nadruku imienia i nazwiska
a) Maestro krajowej
b) Maestro międzynarodowej
c) Karty VISA przedpłaconej
2.16. Wydanie karty nowej w miejsce zastrzeżonej/reklamowanej bez
nadruku imienia i nazwiska
a) Maestro krajowej
b) Maestro międzynarodowej
c) Karty VISA przedpłaconej
2.17. Wydanie karty z nadrukiem imienia i nazwiska
2.18. Przelew środków na rachunek karty z rachunku prowadzonego w ING
Banku Śląskim

2.19. Przelew środków z rachunku karty na rachunek prowadzony w ING
Banku Śląskim w trakcie ważności karty
(Uwaga! Dotyczy karty VISA przedpłaconej)
2.20. Wpłata gotówki na rachunek karty:
a) pierwsza wpłata dokonana w dniu zakupu karty w kasie Banku
Uwaga! Nie dotyczy Karty VISA przedpłaconej oraz karty Maestro
przedpłaconej do pożyczki
b) kolejna wpłata w kasie Banku

2.21.

2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

c) każda wpłata we wpłatomacie Banku
Uwaga! Dotyczy karty Maestro przedpłaconej do pożyczki.
Wypłata gotówki: Uwaga! Nie dotyczy Karty VISA przedpłaconej
a) w bankomatach ING Banku Śląskiego
b) w bankomatach sieci Euronet
• kartą przeznaczoną do wypłaty świadczeń
• pozostałymi kartami
c) w bankomatach i kasach innych banków w kraju
d) za granicą
Wypłata gotówki w ramach usługi Cashback Uwaga! Dotyczy umów o
kartę VISA przedpłaconą zawartych od 31.03.2008 r.
Realizacja transakcji bezgotówkowych
Zastrzeżenie karty
Historia transakcji

2.26. Przelew środków z rachunku karty w przypadku rezygnacji z karty w
trakcie jej ważności lub po utracie ważności karty:
a) na rachunek prowadzony w ING Banku Śląskim
b) na rachunek prowadzony w innym banku
2.27. Wypłata gotówkowa środków z rachunku karty w przypadku
rezygnacji z karty w trakcie jej ważności lub po utracie ważności
karty:
a) karta przeznaczona do wypłaty świadczeń
• wypłata w wysokości od 0,01 zł do 9,99 zł
• wypłata w wysokości od 10 zł
b) pozostałe karty

9 zł
4
0 zł / 9 zł
24 zł

9 zł
9 zł
24 zł
15 zł
opłata ustalona dla
przelewów, w wysokości
właściwej dla obciążanego
rachunku
0 zł

0 zł

5 zł
0 zł

0 zł
2,50 zł
5 zł
5 zł
3% kwoty wypłaty
3
0,50 zł
0 zł
0 zł
5 zł za każdy rozpoczęty
miesiąc historii transakcji

0 zł
5 zł

bez opłat
5 zł
5 zł

K@RTA WIRTUALNA ING VISA
2.28.
2.29.

Wydanie karty wirtualnej (opłata jednorazowa)
Użytkowanie karty wirtualnej (opłata miesięczna)

2.30.

Przelew środków na rachunek karty z rachunku prowadzonego w ING
Banku Śląskim
Wpłata gotówki na rachunek karty w oddziale ING Banku Śląskiego

2.31.
2.32.

5

20 zł
0 zł

zgodnie z opłatą za
przelew z rachunku
9 zł

Przelew środków w całości lub w części z rachunku karty na
rachunek prowadzony w ING Banku Śląskim (w trakcie ważności karty)
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a) za pośrednictwem usługi ING BankOnLine

0 zł

b) za pośrednictwem serwisu HaloŚląski
•
2.33.

2.34.

w serwisie operatorskim

• w serwisie automatycznym
Przelew środków w oddziale banku w przypadku rezygnacji z
karty/zastrzeżenia/po utracie ważności karty
a) na rachunek prowadzony w ING Banku Śląskim
b) na rachunek prowadzony w innym banku
Wypłata gotówki z rachunku karty w oddziale banku w przypadku
rezygnacji/zastrzeżenia/po utracie ważności karty

0 zł
0 zł

0 zł
9 zł
9 zł

2.35.

Zmiana limitu dziennych transakcji bezgotówkowych

0 zł

2.36.
2.37.
2.38.

Realizacja transakcji bezgotówkowych*
Zastrzeżenie karty
Wyciąg miesięczny z rachunku karty (bieżący/historyczny)

0 zł
0 zł
9 zł
0 zł

2.39.

a) wydawany na żądanie klienta w Oddziale Banku
b) udostępniany w systemie bankowości elektronicznej
Przesłanie kodu CVV2 w formie SMS
a) wraz z zamówieniem karty
b) do istniejącej karty na wniosek Klienta złożony w systemie ING
BankOnLine

0 zł
0,25 zł

* W przypadku transakcji zagranicznych dokonanych k@rtą wirtualną ING VISA, walutą rozliczeniową jest EUR. Transakcje
dokonane w innych walutach niż EUR przeliczane są na EUR z zastosowaniem kursu obowiązującego w systemie VISA
International w dniu przeliczenia transakcji przez VISA. Klient obciążany jest kwotą EUR rozliczaną przez VISA, przeliczoną na
PLN po kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku w dniu obciążenia rachunku.
1
Opłata nie jest pobierana w przypadku, gdy zakup karty jest równoczesny ze złożeniem wniosku o pożyczkę w ING Banku
Śląskim.
2
Klient może dokonać jednej bezpłatnej wpłaty w miesiącu liczonym od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego m-ca
3
do 31.12.2011r. opłaty nie będą pobierane.
4
Opłata nie jest pobierana w przypadku, gdy klient wskazał rachunek karty przedpłaconej do obsługi pożyczki udzielonej przez
Bank
5
Opłata nie jest pobierana w przypadku posiadaczy Kont Direct w wieku 18-26 lat, za pierwsze zamówienie karty wirtualnej.
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3. KARTY KREDYTOWE
Tytuł opłaty / prowizji

3.1. Wydanie karty:
a) głównej
b) dodatkowej
3.2. Użytkowanie karty (opłata roczna)
a) głównej
b) dodatkowej
Opłata roczna pobierana z dołu w każdą rocznicę
ważności karty głównej / dodatkowej

3.3. PIN do karty
a) nadanie PIN (telefonicznie, poprzez
system ING BankOnLine)
b) zmiana PIN w bankomacie ING Banku
Śląskiego S.A.
3.4. Wydanie nowej karty w miejsce
zastrzeżonej / utraconej, z zachowaniem
dotychczasowego terminu ważności
3.5. Zastrzeżenie karty
3.6. Przelew z rachunku karty kredytowej
dokonywany w ING BankOnLine
Opłata naliczana od kwoty przelewu
3.7. Wypłata gotówki
Opłata naliczana od kwoty wypłaty
3.8. Realizacja transakcji bezgotówkowych
3.9. Przekroczenie limitu kredytowego –
opłata jest naliczana i pobierana w każdym
cyklu, w którym wystąpiło przekroczenie

Karta kredytowa Visa
ING Banku Śląskiego

Karta kredytowa
MasterCard ING Banku
Śląskiego/ Karta
kredytowa VISA
Classic ING Banku
Śląskiego

Partnerska karta
kredytowa MasterCard
Oriflame ING Banku
Śląskiego

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł / 35 zł
0 zł / 25 zł

0 zł / 50 zł
0 zł / 30 zł

0 zł / 50 zł
0 zł / 30 zł

0 zł / 100 zł
0 zł / 60 zł

650 zł
200 zł

Opłata jest pobierana,
jeżeli średnia miesięczna
wartość transakcji
bezgotówkowych
wykonanych kartą za
ostatnie 12 miesięcy,
rozliczonych na rachunku
karty wyniesie mniej niż
200 zł.

Opłata jest pobierana, jeżeli
średnia miesięczna wartość
transakcji bezgotówkowych
wykonanych kartą za
ostatnie 12 miesięcy,
rozliczonych na rachunku
karty wyniesie mniej niż 500
zł

Opłata pobierana od
drugiej i kolejnej rocznicy
ważności karty. Opłata jest
pobierana, jeżeli średnia
miesięczna wartość
transakcji bezgotówkowych
wykonanych kartą za
ostatnie 12 miesięcy,
rozliczonych na rachunku
karty wyniesie mniej niż
500 zł.

Opłata jest pobierana, jeżeli
średnia miesięczna wartość
transakcji bezgotówkowych
wykonanych kartą za
ostatnie 12 miesięcy,
rozliczonych na rachunku
karty wyniesie mniej niż
1000 zł.

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

2% min. 5 zł

1

2% min. 5 zł

1

2% min. 5 zł

1

Złota karta kredytowa
VISA ING Banku
Śląskiego

2% min. 5 zł

1

Platynowa karta
kredytowa
MasterCard

2% min. 5 zł

3% min. 9zł (w
bankomatach ING Banku
Śląskiego 2% min. 5zł)
0 zł

3% min. 9 zł

3% min. 9 zł

3% min. 9zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł
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1

3.10. Wpłata gotówki na rachunek karty
kredytowej w kasie Banku (wpłata własna
lub osoby trzeciej)
3.11. Automatyczna spłata zadłużenia karty
kredytowej w formie Polecenia Zapłaty
a) realizacja spłaty minimalnej kwoty
zadłużenia
b)realizacja spłaty pełnej kwoty zadłużenia
3.12. Zmiana wysokości limitu kredytowego
dokonana na wniosek Kienta
3.13. Udostępnienie usługi Powiadomienie o
spłacie karty kredytowej
3.14. Obsługa usługi Powiadomienie o spłacie
karty kredytowej
1
2

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

do 31.12.2011 r. opłaty nie będą pobierane.
klienci obsługiwani w ramach oferty Bankowości Prywatnej są zwolnieni z opłaty

4. POZOSTAŁE OPŁATY
L.p. Tytuł opłaty / prowizji
Wysokość opłaty / prowizji
4.1. Sporządzenie kopii:
a) ostatniego zestawienia transakcji / wyciągu
0 zł
b) wcześniejszych zestawień transakcji / wyciągów (za każdą kopię)
5 zł
4.2. Przygotowanie i dostarczenia na wniosek klienta karty przesyłką kurierską (opłata pobierana niezależnie od
opłaty za wydanie karty):
1. w kraju:
a) klienci posiadający konto VIP
0 zł
b) pozostali klienci
50 zł
2. za granicą
135 zł
4.3. Wyszukanie i przesłanie dokumentów potwierdzających dokonanie transakcji: w kraju/ za granicą
20 zł / 80 zł
4.4.
Wydanie (na życzenie klienta) zaświadczenia o posiadanej /zamkniętej karcie kredytowej
Uwaga! Opłata pobierana jest oddzielnie za informację o każdej karcie kredytowej

19

20zł

ROZDZIAŁ V KASA MIESZKANIOWA
L.p.

Tytuł opłaty / prowizji

Wysokość opłaty / prowizji

1.

Udzielenie kredytu kontraktowego

5% kwoty kredytu

2.

a) Klienci stali
b) Klienci pozostali
Wpłata na rachunek oszczędnościowo-kredytowy

min. 300 zł
min. 400 zł
1,8% kwoty wpłaty

3.

4.

Przelew
z
rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego
prowadzonego
w
ING
Banku
Śląskim
na
rachunek
oszczędnościowo-kredytowy
Blokada środków na rachunku oszczędnościowo-kredytowym na
rzecz innego banku

1,5% kwoty przelewu
1% blokowanej kwoty

5.

Wycofanie środków przed upływem deklarowanego okresu

6.

Przelew środków do innego banku

10 zł

7.

Wydanie zaświadczenia o wysokości wpłat, stanie rachunku, itp.

10 zł

8.

Zmiana Posiadacza rachunku, przyjęcie dyspozycji w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci oraz zmiana tej
dyspozycji
Wysłanie do Urzędu Skarbowego zawiadomienia o wypowiedzeniu
lub rozwiązaniu umowy

9.
10.

Poszukiwanie i sporządzenie odpisu wyciągu, dowodu do wyciągu,
odpisu obrotów na rachunku za:
a) rok bieżący
b) lata wcześniejsze

11.
12.

3,5% wycofywanej kwoty

15 zł

10 zł

7 zł za każdą rozpoczętą stronę
formatu A4
200% opłaty za rok bieżący

Sporządzenie aneksu do umowy kredytowej
(o udzielenie kredytu)
Sporządzenie aneksu do umowy o kredyt kontraktowy
(o oszczędzanie w Kasie Mieszkaniowej)

100 zł
15 zł

ROZDZIAŁ VI KREDYTY I POŻYCZKI
L.p.
1.
1.1.

Tytuł opłaty / prowizji

Wysokość opłaty / prowizji

MIESZKANIOWY KREDYT HIPOTECZNY I BUDOWLANO-HIPOTECZNY
Udzielenie kredytu:
Kredyt w złotych:
a) Klient Stały
b) pozostali Klienci
c) w ramach oferty Bankowości Prywatnej

1,2% min. 300 zł
1,6% min. 400 zł
0,6% min. 300 zł

Uwaga! Dotyczy również podwyższenia kwoty kredytu; stawka pobierana od kwoty podwyższenia.
Dla umów zawieranych do 12.10.2008 r. w przypadku przystąpienia Klienta do Programu ubezpieczeniowego
Bezpieczny Kredyt prowizja nie jest pobierana. W przypadku rezygnacji Klienta z Programu ubezpieczeniowego
Bezpieczny Kredyt w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy o kredyt, pobierana jest prowizja za udzielenie
kredytu w wysokości określonej powyżej w punkcie a), b) lub c).
Dla umów zawieranych od 13.10.2008 r, w przypadku przystąpienia Klienta do Programu ubezpieczeniowego
Bezpieczny Kredyt opcja Maxi prowizja jest obniżana o 50%.

1.2.

Administrowanie rachunkiem technicznym

1.3.

Opłata za inspekcję/kontrolę nieruchomości

do 300 zł

1.4.

Opłata za wewnętrzną weryfikację/kontrolę wartości
zabezpieczenia
a) nieruchomości standardowej (np. dom jednorodzinny, lokal

do 1000 zł

0 zł
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L.p.

1.5.

1.6.

Tytuł opłaty / prowizji
mieszkalny, działka gruntu)
b) nieruchomości nietypowej (np. dom jednorodzinny rezydencja)
Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu dla umów
zawieranych do 12.10.2008 r.
Uwaga! Prowizja nie jest pobierana:
• po upływie 5 lat od daty uruchomienia kredytu,
• od klientów Bankowości Prywatnej,
• jeśli umowa kredytowa stanowi inaczej,
• jeśli kredyt podlega obowiązkowi ustawy o kredycie konsumenckim.

Wysokość opłaty / prowizji
wg indywidualnych ustaleń
z rzeczoznawcą majątkowym

Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu dla umów
zawieranych od 13.10.2008 r.

1,5 % od spłaconej przed
terminem kwoty

Uwaga! Prowizja nie jest pobierana:
• po upływie 5 lat od daty uruchomienia kredytu,
• w przypadku pierwszej częściowej spłaty, w pierwszych 5 latach od
uruchomienia kredytu jeśli nadpłata nie przekracza 30% kwoty udzielonego
kredytu
• jeśli umowa kredytowa stanowi inaczej,
• jeśli kredyt podlega obowiązkowi ustawy o kredycie konsumenckim.

1.7.

1.8.

Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu dla umów
zawieranych od 05.09.2010 r.
Wprowadzenie zmian do umowy kredytowej na wniosek Klienta,
wyrażenie zgody na inne zobowiązanie Klienta, sporządzenie
nowego planu spłaty na wniosek Klienta itp.

1,0 % od spłaconej przed
terminem kwoty
min. 200 PLN

min. 200 PLN

0 zł

100 zł

Uwaga! Opłata nie jest pobierana:
• w sytuacjach pobierania prowizji lub opłaty za wykonanie czynności
bankowej, które jednocześnie wymagają wprowadzenia zmian do umowy
kredytowej
• jeśli jedyną zmianą dokonywaną w umowie kredytowej jest zmiana numeru
rachunku technicznego na numer rachunku oszczędnościoworozliczeniowego w złotych.

1.9.

Przewalutowanie kredytu na wniosek Klienta:
przewalutowanie kredytów indeksowanych na kredyt w złotych

1.10.

Sprawdzenie ustanowienia zabezpieczenia w przypadku, gdy Klient
nie przedstawił w terminie określonym w umowie kredytowej
potwierdzenia ustanowienia zabezpieczenia (lub opłacenia
składki).
Ustanowienie zabezpieczenia w przypadku, gdy Klient nie
ustanowił zabezpieczenia zgodnie z umową kredytową.

1.11.

1.12.

Przegląd Księgi Wieczystej nieruchomości

1.13.

Opłata za podwyższone ryzyko z tytułu udzielenia kredytu z niskim
wkładem własnym:
a) dla umów o kredyt zawartych do dnia 19 sierpnia 2008 roku

0 zł
75 zł

100 zł
do 150 zł

b) dla umów o kredyt zawartych od dnia 20 sierpnia 2008 roku
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0,7% w skali roku od kwoty
stanowiącej różnicę pomiędzy
wymaganym a wniesionym
wkładem własnym za cały okres
trwania ubezpieczenia (o ile
inne regulacje wewnętrzne nie
stanowią inaczej)
0,0834% miesięcznie od kwoty
stanowiącej różnicę pomiędzy
wymaganym a wniesionym
wkładem własnym

L.p.

Tytuł opłaty / prowizji

Wysokość opłaty / prowizji

Podstawą naliczenia opłaty jest nominalna kwota części kredytu, stanowiąca różnicę pomiędzy wymaganym a
wniesionym wkładem własnym, na dzień:
1) uruchomienia kredytu – w przypadku pierwszej opłaty
2) płatności raty kredytu, przypadający w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie
kredytu – w przypadku drugiej opłaty
3) płatności każdej kolejnej raty kredytu – w przypadku każdej kolejnej opłaty.
W przypadku podwyższenia, na mocy aneksu do umowy kredytu, kwoty kredytu, podstawą naliczenia opłaty jest
nominalna kwota części kredytu, stanowiąca różnicę pomiędzy wymaganym a wniesionym wkładem własnym,
wynikająca z aneksu do umowy kredytu na dzień:
1) w przypadku pierwszej opłaty:
a) płatności najbliższej raty kredytu, przypadający po dniu uruchomienia kwoty podwyższenia kredytu, gdy
uruchomienie podwyższonej kwoty kredytu następuje przed dniem płatności raty
b) płatności raty kredytu, przypadający w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło
uruchomienie kwoty podwyższenia kredytu, gdy uruchomienie podwyższonej kwoty kredytu następuje po
dniu płatności raty
2) płatności każdej kolejnej raty kredytu – w przypadku każdej kolejnej opłaty.
W przypadku, gdy w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, na mocy aneksu do umowy kredytu, następuje
częściowa, przedterminowa spłata kredytu (nadpłata) lub rezygnacja z części przyznanego kredytu, ustala się nową
podstawę naliczania opłaty, którą stanowi cześć kredytu, stanowiąca różnicę pomiędzy wymaganym a wniesionym
wkładem własnym, z dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie aneksu do umowy kredytu, pomniejszoną o kwotę
kredytu wynikającą a z aneksu do umowy kredytu, obliczoną na dzień płatności pierwszej raty, przypadający pod dniu
wejścia w życie aneksu do umowy kredytu.
W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, podstawa naliczania opłaty, przeliczana jest na złote polskie,
według kursu sprzedaży gotówki z pierwszej Tabeli Banku, ogłaszanego w dniach płatności rat, o których mowa
powyżej.

1.14.

Tymczasowe zabezpieczenie kredytu do czasu ustanowienia
prawomocnego wpisu hipoteki:
a) dla umów o kredyt zawartych do dnia 19 sierpnia 2008 roku
b) dla umów o kredyt zawartych od dnia 20 sierpnia 2008 roku

0,19% kwoty Kredytu kwartalnie
0,0634% % kwoty Kredytu
miesięcznie

Podstawą naliczenia opłaty jest nominalna kwota udzielonego kredytu na dzień:
1) uruchomienia kredytu – w przypadku pierwszej opłaty
2) płatności raty kredytu, przypadający w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie
kredytu – w przypadku drugiej opłaty
3) płatności każdej kolejnej raty kredytu – w przypadku każdej kolejnej opłaty.
W przypadku podwyższenia, na mocy aneksu do umowy kredytu, kwoty kredytu, objętego już ochroną
ubezpieczeniową, podstawą naliczenia opłaty jest nominalna kwota udzielonego kredytu, wynikająca z aneksu do
umowy kredytu na dzień:
1) w przypadku pierwszej opłaty:
1.
płatności najbliższej raty kredytu, przypadający po dniu uruchomienia kwoty podwyższenia kredytu, gdy
uruchomienie podwyższonej kwoty kredytu następuje przed dniem płatności raty
2.
płatności raty kredytu, przypadający w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło
uruchomienie kwoty podwyższenia kredytu, gdy uruchomienie podwyższonej kwoty kredytu następuje po
dniu płatności raty
2) płatności każdej kolejnej raty kredytu. w przypadku każdej kolejnej opłaty.
W przypadku podwyższenia, na mocy aneksu do umowy kredytu, kwoty kredytu, zabezpieczonego już hipoteką na
rzecz Banku, podstawą naliczenia opłaty jest nominalna kwota podwyższenia kredytu, wynikająca z aneksu do umowy
kredytu na dzień:
1)
uruchomienia kwoty podwyższenia kredytu – w przypadku pierwszej opłaty
2)
płatności raty kredytu, przypadający w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie
kwoty podwyższenia kredytu – w przypadku drugiej opłaty
3)
płatności każdej kolejnej raty kredytu - w przypadku każdej kolejnej opłaty.
W przypadku częściowej, przedterminowej spłaty kredytu (nadpłaty,) podstawą naliczenia opłaty jest nominalna kwota
udzielonego kredytu pomniejszona o kwotę nadpłaty, obliczona na dzień płatności raty, przypadający po dniu, w którym
nastąpiła częściowa, przedterminowa spłata kredytu (nadpłata).
W przypadku rezygnacji z części przyznanego kredytu, podstawą naliczenia opłaty jest kwota udzielonego kredytu
pomniejszona o część kredytu, z której Kredytobiorca zrezygnował, obliczona na dzień płatności raty, przypadający po
dniu, w którym nastąpiła rezygnacja z części udzielonego kredytu.
W przypadku obniżenia kwoty kredytu na mocy aneksu do umowy kredytu, podstawą naliczenia opłaty jest nominalna
kwota kredytu wynikająca z aneksu do umowy kredytu, obliczona na dzień płatności raty, przypadający po dniu, w
którym nastąpiło obniżenie kwoty kredytu na mocy aneksu do umowy kredytu.
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L.p.

Tytuł opłaty / prowizji

Wysokość opłaty / prowizji

Nominalna kwota udzielonego kredytu, nominalna kwota udzielonego kredytu wynikająca z aneksu do umowy kredytu
podwyższającego tę kwotę oraz nominalna kwota uruchomionego podwyższenia kredytu, określane są w złotych
polskich, odpowiednio w umowie kredytu oraz w aneksie do umowy kredytu, zarówno dla Kredytów udzielonych w
złotych polskich, jak i dla kredytów indeksowanych do waluty obcej.

1.15.

Opłata za każdy monit dla kredytu w złotych.

1.16.

Opłata za każdy monit dla kredytu kredytów złotych:
a) indeksowanego kursem CHF

20 zł

b) indeksowanego kursem EUR/USD

1.17.

Obniżenie marży Banku dla kredytu

1.18.

Zmiana konstrukcji oprocentowania (nie dotyczy obniżenia marży
Banku)
a) Brak wypełnienia warunku umownego
b) Brak przedstawienia przez Kredytobiorcę Bankowi odpisu księgi
wieczystej z uprawomocnionym wpisem hipoteki na
nieruchomości w terminie określonym w umowie
c) Brak przedstawienia przez Kredytobiorcę Bankowi dokumentu
potwierdzającego ustanowienie innego niż wpis do hipoteki
zabezpieczenia przewidzianego w umowie w terminie określonym
w umowie

1.19.

1.20.

0 zł
a) 100 zł
b) Podwyższenie marży o
0,5 p.p. w stosunku do
podstawowej określonej
w umowie
c) Podwyższenie marży o
0,5 p.p. w stosunku do
podstawowej określonej
w umowie

Udostępnienie ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych
zdarzeń losowych:
0,08% sumy ubezpieczenia
rocznie (dotyczy klientów, którzy
przystąpili do ubezpieczenia do
dnia 22.05.2011r.)
0,09% sumy ubezpieczenia
rocznie (dotyczy klientów, którzy
przystąpili do ubezpieczenia do
dnia 22.05.2011r.)

a) nieruchomości wybudowane

b) nieruchomości w budowie
Zwrot opłaty za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rezygnacji z
ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych
wybudowanych i w budowie

1.21.

a) 10 CHF (płatne w złotych po
przeliczeniu wg kursu
sprzedaży Banku)
b) 5 EUR/USD (płatne w złotych
po przeliczeniu wg kursu
sprzedaży Banku)
1% kwoty pozostałej do spłaty

Opłata za udostępnianie
ubezpieczenia / 12 miesięcy x
liczba pełnych miesięcy
pozostających do zakończenia
okresu ubezpieczenia (za który
opłata była zapłacona), licząc od
miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zostało złożone
oświadczenie o rezygnacji

Udostępnienie ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych
zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia ruchomości domowych od
ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem
i rabunku wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej
0,1788% sumy ubezpieczenia
rocznie (dotyczy klientów, którzy
przystąpili do ubezpieczenia do
dnia 22.05.2011r.)
0,1544% sumy ubezpieczenia
rocznie (dotyczy klientów, którzy
przystąpili do ubezpieczenia do
dnia 22.05.2011r.)

a) dla nieruchomości o wartości <= 400.000 zł

b) dla nieruchomości o wartości > 400.000 zł
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L.p.

1.22.

Tytuł opłaty / prowizji

Wysokość opłaty / prowizji

Zwrot opłaty za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rezygnacji z
ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz
ubezpieczenia ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz
kradzieży z włamaniem i rabunku wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności
cywilnej

Opłata za udostępnianie
ubezpieczenia / 12 miesięcy x
liczba pełnych miesięcy
pozostających do zakończenia
okresu ubezpieczenia (za który
opłata była zapłacona), licząc od
miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zostało złożone
oświadczenie o rezygnacji

Udostępnienie Programu ubezpieczeniowego Bezpieczny Kredyt –
Opcja Mini
Podstawa naliczenia opłaty:
1) pierwszej, w przypadku złożenia Deklaracji ubezpieczeniowej:
a) przed uruchomieniem Kredytu lub jego pierwszej transzy –
1)
kwota salda zadłużenia kredytu z dnia pobrania pierwszej raty
kredytu
b) po uruchomieniu Kredytu lub jego pierwszej transzy –kwota
1)
salda zadłużenia kredytu z dnia pobrania najbliższej po
złożeniu Deklaracji ubezpieczeniowej raty kredytu
1)

2) kolejnej: kwota salda zadłużenia kredytu z dnia pobrania raty
kredytu w miesiącu, w którym opłata jest należna.
W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, podstawa
naliczenia opłaty, przeliczana jest na złote polskie wg kursu sprzedaży
gotówki z pierwszej Tabeli Banku na dzień, o którym mowa w pkt. 1) lub
2) powyżej.
1.23.

Udostępnienie Programu ubezpieczeniowego Bezpieczny Kredyt –
Opcja Maxi
Podstawa naliczenia opłaty:
1) pierwszej, w przypadku złożenia Deklaracji ubezpieczeniowej:
•
przed uruchomieniem kredytu lub jego pierwszej transzy –
1)
kwota salda zadłużenia kredytu z dnia pobrania pierwszej raty
kredytu
b) po uruchomieniu kredytu lub jego pierwszej transzy –kwota
1)
salda zadłużenia kredytu z dnia pobrania najbliższej po
złożeniu Deklaracji ubezpieczeniowej raty kredytu
1)

2) kolejnej: kwota salda zadłużenia kredytu z dnia pobrania raty
kredytu w miesiącu, w którym opłata jest należna.

1.24.

1)

0, 03% kwoty salda zadłużenia
miesięcznie dla Klientów, którzy
przystąpili do ubezpieczenia do
dnia 30.11.2010r.włącznie

1)

0, 04% kwoty salda zadłużenia
miesięcznie dla Klientów, którzy
przystąpili do ubezpieczenia od
dnia 1.12.2010r.
1)

Saldo zadłużenia stanowi:
a) kapitał kredytu,
b) przeterminowany kapitał
kredytu.

1)

0,08% kwoty salda zadłużenia
miesięcznie
1)

Saldo zadłużenia stanowi:
a) kapitał kredytu,
b) przeterminowany kapitał
kredytu

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, podstawa
naliczenia opłaty, przeliczana jest na złote polskie wg kursu sprzedaży
gotówki z pierwszej Tabeli Banku na dzień, o którym mowa w pkt. 1) lub
2) powyżej.
Rezygnacja z Programu ubezpieczeniowego Bezpieczny Kredyt:
Uwaga! Prowizja pobierana w przypadku rezygnacji Klienta z Programu
ubezpieczeniowego Bezpieczny Kredyt Opcja Maxi w ciągu 36 miesięcy od daty
zawarcia umowy o kredyt

Kredyt w złotych:
a) Klient Stały
b) pozostali Klienci
c) w ramach oferty Bankowości Prywatnej

0,6% pozostałej do spłaty kwoty
0,8% pozostałej do spłaty kwoty
0,3% pozostałej do spłaty kwoty

Kredyt w złotych indeksowany kursem CHF:
a) Klient Stały
b) Pozostali Klienci
c) w ramach oferty Bankowości Prywatnej

0,6% pozostałej do spłaty kwoty
0,8% pozostałej do spłaty kwoty
0,4% pozostałej do spłaty kwoty
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L.p.
1.25.

Tytuł opłaty / prowizji
Udostępnienie Programu ubezpieczeniowego „Opcja Życie”
Podstawa naliczenia opłaty:
1) pierwszej, w przypadku złożenia Deklaracji ubezpieczeniowej:
•
przed uruchomieniem kredytu lub jego pierwszej transzy –
1)
kwota salda zadłużenia kredytu z dnia pobrania pierwszej raty
kredytu
c) po uruchomieniu kredytu lub jego pierwszej transzy –kwota
1)
salda zadłużenia kredytu z dnia pobrania najbliższej po
złożeniu Deklaracji ubezpieczeniowej raty kredytu
1)

3) kolejnej: kwota salda zadłużenia kredytu z dnia pobrania raty
kredytu w miesiącu, w którym opłata jest należna.

1.26.

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, podstawa
naliczenia opłaty, przeliczana jest na złote polskie wg kursu sprzedaży
gotówki z pierwszej Tabeli Banku na dzień, o którym mowa w pkt. 1) lub
2) powyżej.
Udostępnienie ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych
zdarzeń losowych:
Zwrot opłaty za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rezygnacji z
ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych
wybudowanych i w budowie

1.27.

Udostępnienie ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych
zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia ruchomości domowych od
ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem
i rabunku wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej
Zwrot opłaty za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rezygnacji z
ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz
ubezpieczenia ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz
kradzieży z włamaniem i rabunku wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności
cywilnej

2.
2.1.

Wysokość opłaty / prowizji

0,025% kwoty salda
1)
zadłużenia miesięcznie
1)

Saldo zadłużenia stanowi:
a) kapitał kredytu,
b) przeterminowany kapitał
kredytu

0,1144% kwoty Kredytu rocznie
Opłata za udostępnianie
ubezpieczenia / 12 miesięcy x
liczba pełnych miesięcy
pozostających do zakończenia
okresu ubezpieczenia (za który
opłata była zapłacona), licząc od
miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zostało złożone
oświadczenie o rezygnacji

0,2737% kwoty Kredytu rocznie
Opłata za udostępnianie
ubezpieczenia / 12 miesięcy x
liczba pełnych miesięcy
pozostających do zakończenia
okresu ubezpieczenia (za który
opłata była zapłacona), licząc od
miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zostało złożone
oświadczenie o rezygnacji

POŻYCZKA HIPOTECZNA / LINIA HIPOTECZNA
Udzielenie pożyczki
pożyczka w złotych

1,6% min. 400 zł

Uwaga! Dotyczy również podwyższenia kwoty pożyczki, stawka pobierana od kwoty podwyższenia.
Dla umów zawieranych do 12.10.2008 r. w przypadku przystąpienia Klienta do Programu ubezpieczeniowego
Bezpieczny Kredyt prowizja nie jest pobierana. W przypadku rezygnacji Klienta z Programu ubezpieczeniowego
Bezpieczny Kredyt w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy o kredyt, pobierana jest prowizja za udzielenie
pożyczki.
Dla umów zawieranych od 13.10.2008 r., w przypadku przystąpienia Klienta do Programu ubezpieczeniowego
Bezpieczny Kredyt opcja Maxi prowizja jest obniżana o 50%

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

Administrowanie rachunkiem technicznym
Opłata za inspekcję/kontrolę nieruchomości
Opłata za wewnętrzną weryfikację/kontrolę wartości
zabezpieczenia:
a) nieruchomości standardowej (np. dom jednorodzinny, lokal
mieszkalny, działka gruntu)
b) nieruchomości nietypowej (np. dom jednorodzinny rezydencja)
Wcześniejsza spłata pożyczki/Linii hipotecznej dla umów
zawieranych do dnia 12.10.2008 r.
Uwaga! Prowizja nie jest pobierana:
• po upływie 5 lat od daty uruchomienia pożyczki/daty konwersji linii
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0 zł
do 300 zł

do 1000 zł
wg indywidualnych ustaleń
z rzeczoznawcą majątkowym
1,0 % od spłaconej przed
terminem kwoty min. 200 zł

L.p.

2.6.

2.7.
2.8.

Tytuł opłaty / prowizji
hipotecznej
• jeśli umowa pożyczki/linii hipotecznej stanowi inaczej
• jeśli pożyczka/linia hipoteczna podlega obowiązkowi ustawy o
kredycie konsumenckim
• od klientów Bankowości Prywatnej
Przedterminowa, częściowa lub całkowita spłata pożyczki dla
umów zawieranych od 13.10.2008 r.
Uwaga! Prowizja nie jest pobierana:
• po upływie 5 lat od daty uruchomienia pożyczki,
• w przypadku pierwszej częściowej spłaty, w pierwszych 5 latach od
uruchomienia pożyczki jeśli nadpłata nie przekracza 30% kwoty
udzielonej pożyczki
• jeśli umowa kredytowa stanowi inaczej,
• jeśli pożyczka podlega obowiązkowi ustawy o kredycie
konsumenckim.
Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata pożyczki dla
umów zawieranych od 05.09.2010 r.
Wprowadzenie zmian do umowy pożyczki/kredytowej linii
hipotecznej na wniosek Klienta, wyrażenie zgody na inne
zobowiązanie Klienta, sporządzenie nowego planu spłaty na
wniosek Klienta itp.

Wysokość opłaty / prowizji

1,5 % od spłaconej przed
terminem kwoty
min. 200 PLN

0 zł
100 zł

Uwaga! Opłata nie jest pobierana:
• w sytuacjach pobierania prowizji lub opłaty za wykonanie czynności
bankowej, które jednocześnie wymagają wprowadzenia zmian do umowy
kredytowej
• jeśli jedyną zmianą dokonywaną w umowie kredytowej jest zmiana numeru
rachunku
technicznego
na
numer
rachunku
oszczędnościoworozliczeniowego w złotych.

2.9.
2.10.
2.11.

2.12.

2.13.
2.14.

Przewalutowanie pożyczki na wniosek Klienta:
przewalutowanie pożyczek indeksowanych na pożyczkę w złotych
Opłata za gotowość Linii hipotecznej
Uwaga! Opłata jest pobierana raz w roku
Sprawdzenie ustanowienia zabezpieczenia w przypadku, gdy Klient
nie
przedstawił
w
terminie
określonym
w
umowie
pożyczki/kredytowej linii hipotecznej potwierdzenia ustanowienia
zabezpieczenia (lub opłacenia składki)
Ustanowienie zabezpieczenia w przypadku, gdy Klient nie
ustanowił zabezpieczenia zgodnie z umową pożyczki/linii
hipotecznej
Przegląd Księgi Wieczystej nieruchomości
Tymczasowe zabezpieczenie Pożyczki do czasu ustanowienia
prawomocnego wpisu hipoteki:
(nie dotyczy linii hipotecznej)
a) dla umów o pożyczkę zawartych do dnia 19 sierpnia 2008 roku
b) dla umów o pożyczkę zawartych od dnia 20 sierpnia 2008 roku
(nie dotyczy linii hipotecznej)

0 zł
0,5% kwoty udostępnienia
Linii hipotecznej
75 zł

100 zł

do 150 zł

0,19% kwoty Pożyczki
kwartalnie
0,0634% % kwoty Pożyczki
miesięcznie

Podstawą naliczenia opłaty jest nominalna kwota udzielonej pożyczki na dzień:
1)
uruchomienia pożyczki – w przypadku pierwszej opłaty
2)
płatności raty pożyczki, przypadający w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie
pożyczki – w przypadku drugiej opłaty
3)
płatności każdej kolejnej raty pożyczki – w przypadku każdej kolejnej opłaty.
W przypadku podwyższenia na mocy aneksu do umowy pożyczki, kwoty pożyczki, objętej już ochroną
ubezpieczeniową, podstawą naliczenia opłaty jest nominalna kwota udzielonej pożyczki, wynikająca z aneksu do
umowy pożyczki na dzień:
1)
w przypadku pierwszej opłaty:
a. płatności najbliższej raty pożyczki, przypadający po dniu uruchomienia kwoty podwyższenia
pożyczki, gdy uruchomienie podwyższonej kwoty pożyczki następuje przed dniem płatności raty
b. płatności raty pożyczki, przypadający w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło
uruchomienie kwoty podwyższenia pożyczki, gdy uruchomienie podwyższonej kwoty pożyczki
następuje po dniu płatności raty
2) płatności każdej kolejnej raty pożyczki – w przypadku każdej kolejnej opłaty.
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Tytuł opłaty / prowizji

Wysokość opłaty / prowizji

W przypadku podwyższenia na mocy aneksu do umowy pożyczki, kwoty pożyczki, zabezpieczonej już hipoteką na
rzecz Banku, podstawą naliczenia opłaty jest nominalna kwota podwyższenia pożyczki, wynikająca z aneksu do
umowy pożyczki na dzień:
1)
uruchomienia kwoty podwyższenia pożyczki – w przypadku pierwszej opłaty
2)
płatności raty pożyczki, przypadający w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie
kwoty podwyższenia pożyczki – w przypadku drugiej opłaty
3)
płatności każdej kolejnej raty pożyczki – w przypadku każdej kolejnej opłaty.
W przypadku częściowej, przedterminowej spłaty pożyczki (nadpłaty,) podstawą naliczenia opłaty jest nominalna kwota
udzielonej pożyczki pomniejszona o kwotę nadpłaty, obliczona na dzień płatności raty, przypadający po dniu, w którym
nastąpiła częściowa, przedterminowa spłata pożyczki (nadpłata).
W przypadku rezygnacji z części przyznanej pożyczki, podstawą naliczenia opłaty jest kwota udzielonej pożyczki
pomniejszona o część pożyczki, z której Pożyczkobiorca zrezygnował, obliczona na dzień płatności raty, przypadający
po dniu, w którym nastąpiła rezygnacja z części udzielonej pożyczki.
W przypadku obniżenia kwoty pożyczki na mocy aneksu do umowy pożyczki podstawą naliczenia opłaty jest
nominalna kwota pożyczki, wynikająca z aneksu do umowy pożyczki, obliczona na dzień płatności raty, przypadający
po dniu, w którym nastąpiło obniżenie kwoty pożyczki na mocy aneksu do umowy pożyczki.
Nominalna kwota udzielonej pożyczki, nominalna kwota udzielonej pożyczki wynikająca z aneksu do umowy pożyczki
podwyższającego tę kwotę oraz nominalna kwota uruchomionego podwyższenia pożyczki, określane są w złotych
polskich, odpowiednio w umowie pożyczki oraz w aneksie do umowy pożyczki, zarówno dla pożyczek udzielonych w
złotych polskich, jak i dla pożyczek indeksowanych do waluty obcej.

2.15.

Opłata za każdy monit dla pożyczki w złotych.

2.16.

Opłata za każdy monit dla pożyczki w złotych:
a) indeksowanej kursem CHF:

20 zł

b) indeksowanej kursem EUR/USD:

2.17.
2.18.
2.19.

2.20.

Obniżenie marży Banku dla pożyczki
Zmiana konstrukcji oprocentowania dla pożyczki hipotecznej (nie
dotyczy obniżenia marży Banku)
a) Brak wypełnienia warunku umownego
b) Brak przedstawienia przez Pożyczkobiorcę Bankowi odpisu
księgi wieczystej z uprawomocnionym wpisem hipoteki na
nieruchomości w terminie określonym w umowie
c) Brak przedstawienia przez Pożyczkobiorcę Bankowi dokumentu
potwierdzającego ustanowienie innego niż wpis do hipoteki
zabezpieczenia przewidzianego w umowie w terminie określonym
w umowie
Udostępnienie ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych
zdarzeń losowych - nieruchomości wybudowane
(nie dotyczy linii hipotecznej)
Zwrot opłaty za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rezygnacji z
ubezpieczenia nieruchomości oraz ubezpieczenia ruchomości domowych od
ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku wraz z
ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej
(nie dotyczy linii hipotecznej)

2.21.

a) 10 CHF (płatne w złotych po
przeliczeniu wg kursu sprzedaży
Banku)
b) 5 EUR/USD (płatne w złotych
po przeliczeniu wg kursu
sprzedaży Banku)
1 % kwoty pozostałej do spłaty
0 zł
a) 100 zł
b) Podwyższenie marży o 0,5p.p.
w stosunku do podstawowej
określonej w umowie
c) Podwyższenie marżyo 0,5p.p.
w stosunku do podstawowej
określonej w umowie
0,08% sumy ubezpieczenia
rocznie (dotyczy klientów którzy
przystąpili do ubezpieczenia do
dnia 22.05.2011r.)
Opłata za udostępnianie
ubezpieczenia / 12 miesięcy x
liczba pełnych miesięcy
pozostających do zakończenia
okresu ubezpieczenia (za który
opłata była zapłacona), licząc od
miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zostało złożone
oświadczenie o rezygnacji

Udostępnienie ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych
zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia ruchomości domowych od
ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem
i rabunku wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej
(nie dotyczy linii hipotecznej)
0,1788% sumy ubezpieczenia
rocznie (dotyczy klientów, którzy
przystąpili do ubezpieczenia do
dnia 22.05.2011r.)

a) dla nieruchomości o wartości <= 400.000 zł
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Wysokość opłaty / prowizji
0,1544% sumy ubezpieczenia
rocznie (dotyczy klientów, którzy
przystąpili do ubezpieczenia do
dnia 22.05.2011r.)

b) dla nieruchomości o wartości > 400.000 zł
Zwrot opłaty za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rezygnacji z
ubezpieczenia nieruchomości oraz ubezpieczenia ruchomości domowych od
ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku wraz z
ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej
(nie dotyczy linii hipotecznej)

2.22.

Udostępnienie Programu ubezpieczeniowego Bezpieczny Kredyt –
Opcja Mini
(nie dotyczy linii hipotecznej)
Podstawa naliczenia opłaty:
1) pierwszej, w przypadku złożenia Deklaracji ubezpieczeniowej:
1)
a) przed uruchomieniem kredytu – kwota salda zadłużenia
kredytu z dnia pobrania pierwszej raty kredytu
1)
b) po uruchomieniu kredytu – kwota salda zadłużenia kredytu z
dnia
pobrania
najbliższej
po
złożeniu
Deklaracji
ubezpieczeniowej raty kredytu
1)

2) kolejnej: kwota salda zadłużenia kredytu z dnia pobrania raty
kredytu w miesiącu, w którym opłata jest należna.

2.23.

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, podstawa
naliczenia opłaty, przeliczana jest na złote polskie wg kursu sprzedaży
gotówki z pierwszej Tabeli Banku na dzień, o którym mowa w pkt. 1) lub
2) powyżej.
Udostępnienie Programu ubezpieczeniowego Bezpieczny Kredyt –
Opcja Maxi
Podstawa naliczenia opłaty:
1) pierwszej, w przypadku złożenia Deklaracji ubezpieczeniowej:
•
przed uruchomieniem Kredytu lub jego pierwszej transzy –
1)
kwota salda zadłużenia kredytu z dnia pobrania pierwszej raty
kredytuj
•
po uruchomieniu kredytu lub jego pierwszej transzy –kwota
1)
salda zadłużenia kredytu z dnia pobrania najbliższej po
złożeniu Deklaracji ubezpieczeniowej raty kredytu
1)

2) kolejnej: kwota salda zadłużenia kredytu z dnia pobrania raty
kredytu w miesiącu, w którym opłata jest należna.

2.24.

Opłata za udostępnianie
ubezpieczenia / 12 miesięcy x
liczba pełnych miesięcy
pozostających do zakończenia
okresu ubezpieczenia (za który
opłata była zapłacona), licząc od
miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zostało złożone
oświadczenie o rezygnacji
1)

0, 03% kwoty salda zadłużenia
miesięcznie dla Klientów, którzy
przystąpili do ubezpieczenia do
dnia 30.11.2010r.włącznie

1)

0, 04% kwoty salda zadłużenia
miesięcznie dla Klientów, którzy
przystąpili do ubezpieczenia od
dnia 1.12.2010r.
1)

Saldo zadłużenia stanowi:
a) kapitał pożyczki,
b) przeterminowany kapitał
pożyczki.

1)

0,08% kwoty salda zadłużenia
miesięcznie
1)

Saldo zadłużenia stanowi:
a) kapitał pożyczki,
b) przeterminowany kapitał
pożyczki.

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, podstawa
naliczenia opłaty, przeliczana jest na złote polskie wg kursu sprzedaży
gotówki z pierwszej Tabeli Banku na dzień, o którym mowa w pkt. 1) lub
2) powyżej.
Rezygnacja z Programu ubezpieczeniowego Bezpieczny Kredyt:
a) pożyczka w złotych
0,8% pozostałej do spłaty kwoty
b) pożyczka w złotych indeksowana kursem CHF
0,8% pozostałej do spłaty kwoty
Uwaga! Prowizja pobierana w przypadku rezygnacji Klienta z Programu ubezpieczeniowego Bezpieczny
Kredyt Opcja Maxi w ciągu 36 miesięcy od daty zawarcia umowy o pożyczkę.

28

L.p.
2.25.

Tytuł opłaty / prowizji
Udostępnienie Programu ubezpieczeniowego „Opcja Życie”
Podstawa naliczenia opłaty:
1) pierwszej, w przypadku złożenia Deklaracji ubezpieczeniowej:
a) przed uruchomieniem Kredytu lub jego pierwszej transzy – kwota
1)
salda zadłużenia kredytu z dnia pobrania pierwszej raty kredytuj
b) po uruchomieniu kredytu lub jego pierwszej transzy –kwota salda
1)
zadłużenia kredytu z dnia pobrania najbliższej po złożeniu
Deklaracji ubezpieczeniowej raty kredytu
1)

2) kolejnej: kwota salda zadłużenia kredytu z dnia pobrania raty
kredytu w miesiącu, w którym opłata jest należna.

2.26.

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, podstawa
naliczenia opłaty, przeliczana jest na złote polskie wg kursu sprzedaży
gotówki z pierwszej Tabeli Banku na dzień, o którym mowa w pkt. 1) lub
2) powyżej.
Udostępnienie ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych
zdarzeń losowych - nieruchomości wybudowane
(nie dotyczy linii hipotecznej)
Zwrot opłaty za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rezygnacji z
ubezpieczenia nieruchomości oraz ubezpieczenia ruchomości domowych od
ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku wraz z
ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej
(nie dotyczy linii hipotecznej)

2.27.

Udostępnienie ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych
zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia ruchomości domowych od
ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem
i rabunku wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej
(nie dotyczy linii hipotecznej)
Zwrot opłaty za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rezygnacji z
ubezpieczenia nieruchomości oraz ubezpieczenia ruchomości domowych od
ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku wraz z
ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej
(nie dotyczy linii hipotecznej)

3.
3.1.

Udzielenie limitu zadłużenia:
a) KONTO VIP

1)

Saldo zadłużenia stanowi:
a) kapitał pożyczki,
b) przeterminowany kapitał
pożyczki.

0,1144 % kwoty Kredytu rocznie
Opłata za udostępnianie
ubezpieczenia / 12 miesięcy x
liczba pełnych miesięcy
pozostających do zakończenia
okresu ubezpieczenia (za który
opłata była zapłacona), licząc od
miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zostało złożone
oświadczenie o rezygnacji

0,2737% kwoty Kredytu rocznie

Opłata za udostępnianie
ubezpieczenia / 12 miesięcy x
liczba pełnych miesięcy
pozostających do zakończenia
okresu ubezpieczenia (za który
opłata była zapłacona), licząc od
miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zostało złożone
oświadczenie o rezygnacji

1,5 % kwoty przyznanego limitu,
min. 68 zł
1,8 % kwoty przyznanego limitu
min. 68 zł

Prowizja pobierana w dniu udostępnienia limitu.
Obsługa limitu zadłużenia:
a) KONTO VIP

opłata roczna
1,5 % kwoty przyznanego limitu,
min. 68 zł
1,8 % kwoty przyznanego limitu
min. 68 zł

b) pozostałe KONTA

3.3.

0,025% kwoty salda
1)
zadłużenia miesięcznie

LIMIT ZADŁUŻENIA W KONCIE

b) pozostałe KONTA

3.2.

Wysokość opłaty / prowizji

Prowizja jest pobierana na początku każdego kolejnego rocznego
okresu, liczonego od dnia udostępnienia limitu, przy czym w przypadku
limitów przyznanych:
•
przed 28 grudnia 1998 r – w dniu 28 grudnia
•
od 28 grudnia 1998 r.:
- do 28 dnia danego miesiąca,- 28 dnia miesiąca
- po 28 dniu miesiąca – 28 dnia następnego miesiąca
Podwyższenie limitu zadłużenia:
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a) KONTO VIP

b) pozostałe KONTA

Wysokość opłaty / prowizji
1,5 % kwoty, o jaką
podwyższany jest limit,
min. 68 zł
1,8 % kwoty, o jaką
podwyższany jest limit
min. 68 zł

Prowizja jest pobierana w dniu udostępnienia podwyższonej kwoty limitu
3.4.

4.
4.1.

Sporządzenie, na wniosek Klienta, aneksu do umowy limitu
zadłużenia w KONCIE
Uwaga! Opłata nie jest pobierana w przypadku podwyższenia kwoty
limitu.

20 zł

POŻYCZKA ODNAWIALNA (udzielana do 14.02.2005 r.)
Obsługa pożyczki:
a) dla Klientów posiadających KONTO VIP
b) dla Klientów posiadających pozostałe Konta

opłata roczna
0,5% kwoty przyznanej
pożyczki min.100 zł
1, 5 % kwoty przyznanej
pożyczki min.75 zł

Prowizja jest pobierana na początku każdego kolejnego rocznego
okresu liczonego od dnia udostępnienia pożyczki, przy czym w
przypadku pożyczek:
a) udostępnionych do 28 dnia miesiąca – 28 dnia tego miesiąca,
b) udostępnionych po 28 dniu miesiąca – 28 dnia następnego miesiąca.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Wypłata gotówki
Realizacja przelewu na rachunek w ING Banku Śląskim
Realizacja przelewu na rachunek w innym banku
Wyciąg – opłaty pobierane za każdy wyciąg:
a)
b)
c)
d)

5.
5.1.

miesięczny – wysyłany na adres korespondencyjny
miesięczny - odbierany w oddziale
bieżący – odbierany w oddziale
historyczny –odbierany w oddziale

0 zł
zgodnie z Roz. I b) pkt 4.1
zgodnie z Roz. I b) pkt 4.2
0 zł
1
5 zł
3 zł
5 zł

POŻYCZKA PIENIĘŻNA
Udzielenie pożyczki niezabezpieczonej:
a) Klienci Stali
b) Klienci pozostali

3%
5%

Uwaga! Prowizja nie jest pobierana w przypadku, gdy co najmniej 50% wnioskowanej kwoty pożyczki, nie mniej niż
4000 PLN przeznaczone będzie na konsolidację zaangażowań z obcych banków.

5.2.

Udzielenie pożyczki zabezpieczonej:
a) Klienci Stali
b) Klienci pozostali

1,5%
3%

Uwaga! Prowizja nie jest pobierana w przypadku, gdy co najmniej 50% wnioskowanej kwoty pożyczki, nie mniej niż
4000 PLN przeznaczone będzie na konsolidację zaangażowań z obcych banków.

5.3.
5.4.

Udzielenie pożyczki w ramach oferty dedykowanej dla Klientów
Kasy Mieszkaniowej
Opłata z tytułu udostępnienia ubezpieczenia w ramach
Programu ubezpieczeniowego Bezpieczna Pożyczka
Uwaga! Opłata pobierana jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia
pożyczki pieniężnej.

Zwrot opłaty za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku
rezygnacji z Programu ubezpieczeniowego Bezpieczna Pożyczka lub
wcześniejszej spłaty pożyczki pieniężnej
Uwaga! W przypadku rezygnacji z Programu ubezpieczeniowego Bezpieczna
Pożyczka zwrot opłaty dokonywany jest na rachunek kredytowy. W przypadku
wcześniejszej spłaty pożyczki pieniężnej zwrot opłaty dokonywany jest na
30

1%
0,27% x liczba rat Pożyczki x
kwota udzielonej Pożyczki netto,
tj., z wyłączeniem dodatkowych
opłat wynikających z Tabeli
Opłat i Prowizji Banku, na dzień
podpisania Umowy pożyczki.
0,27% x kwota udzielonej
Pożyczki netto* x liczba rat
Pożyczki
pozostających
do
spłaty **
* kwota z wyłączeniem
dodatkowych opłat wynikających z
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Wysokość opłaty / prowizji

wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

6.
6.1.

6.2.

Tabeli Opłat i Prowizji Banku, na
dzień podpisania Umowy pożyczki
** liczba rat na dzień zakończenia
odpowiedzialności z powodu
rezygnacji z ochrony
ubezpieczeniowej lub na dzień
rozwiązania Umowy o pożyczkę,
spłaty Pożyczki, zgodnie z
pierwotnym harmonogramem
spłaty, niezależnie od liczby rat
pożyczki faktycznie spłaconych
przez Pożyczkobiorcę

KREDYT W RACHUNKU BROKERSKIM
Udzielenie kredytu w wysokości:
do 100.000 zł
od 100.001 zł do 1.000.000 zł
powyżej 1.000.000 zł
Podwyższenie kredytu o kwotę
do 100.000 zł

0,8% kwoty kredytu
0,4% kwoty kredytu
0,2% kwoty kredytu
0,8% kwoty, o jaką
podwyższany jest kredyt
0,4 % kwoty, o jaką
podwyższany jest kredyt
0,2% kwoty, o jaką
podwyższany jest kredyt

pow. 100.001 zł do 1.000.000 zł
pow. 1.000.000 zł

8.

KREDYT NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W OFERTACH PUBLICZNYCH
Dotyczy umów o kredyt zawartych do dnia 14 kwietnia 2010 roku

8.1.

Udzielenie / prolongata kredytu

8.2.

Uruchomienie transzy kredytu w wysokości:

0,05% kwoty limitu
min. 200 zł

do 100.000 zł
pow. 100.000 zł do 300.000 zł
pow. 300.000 zł do 1.000.000 zł
8.3.

0,5% kwoty transzy
0,4% kwoty transzy
0,3% kwoty transzy

pow. 1.000.000 zł
Podwyższenie kwoty kredytu:

0,2% kwoty transzy
0,05% kwoty, o jaka
podwyższany jest kredyt
min. 200 zł

KREDYT NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W OFERTACH PUBLICZNYCH
Dotyczy umów o kredyt zawartych od dnia 15 kwietnia 2010 roku
8.4.
8.5.

Udzielenie limitu kredytowego / odnowienie limitu kredytowego
Podwyższenie limitu kredytowego

9.

INNE KREDYTY NIEWYMIENIONE W TABELI OPŁAT I PROWIZJI

9.1.

Udzielenie kredytu
a) Klienci stali

od 1 % min. 50 zł

b) Klienci posiadający KONTO VIP

od 1 % min. 50 zł,
dla kwot powyżej 100 000 zł –
do negocjacji
od 2 % min. 100 zł

c) Klienci pozostali
10.
10.1.
10.2.

50 zł
1,00% kwoty, o jaką
podwyższany jest kredyt

POZOSTAŁE OPŁATY
Rozpatrzenie wniosku o pożyczkę/kredyt:
Sporządzenie, na wniosek Klienta,
pożyczki/kredytu:

aneksu
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do

umowy

0 zł
50 zł

L.p.

Tytuł opłaty / prowizji

Wysokość opłaty / prowizji

Uwaga! Opłata nie jest pobierana w przypadku gdy jedyną zmianą dokonywaną
w
umowie
kredytowej
jest
zmiana
numeru
rachunku,
z którego spłacana jest pożyczka/kredyt

10.3.

Wydrukowanie harmonogramu spłat

10.4.

Wydanie, na wniosek Klienta, zaświadczenia o posiadanym/
spłaconym zobowiązaniu kredytowym:
a) zaświadczenie o posiadanym zobowiązaniu
b) zaświadczenie o spłaconym zobowiązaniu
• przed upływem nie więcej niż 6 miesięcy od dnia całkowitej spłaty
• po upływie 6 miesięcy od dnia całkowitej spłaty
Uwaga! Opłata pobierana jest oddzielnie za informację o każdym
zobowiązaniu kredytowym
Historia zobowiązania kredytowego wydawana na życzenie:
Uwaga: Wydanie historii rachunku nie dotyczy kredytów, pożyczek
hipotecznych, produktów partner i Express
Wydanie opinii bankowej o kredycie/pożyczce/limicie
Uwaga! Opłata naliczana jest oddzielnie za opinię o każdym
kredycie/pożyczce/limicie

10.5.

10.6.

11.

KREDYTY HIPOTECZNE EXPRESS

11.1

Udzielenie Kredytu:
kredyt w złotych

11.2.
11.3.

11.4.

11.5.

0 zł

20 zł
20 zł
30 zł

0 zł

50 zł

1,6 % min. 400 zł

Administrowanie rachunkiem technicznym
Przedterminowa, częściowa lub całkowita spłata kredytu dla umów
zawartych do dnia 12.10.2008 r.
Uwaga! Prowizja nie jest pobierana:
• po upływie 5 lat od daty uruchomienia kredytu,
• jeśli umowa kredytowa stanowi inaczej.
Przedterminowa, częściowa lub całkowita spłata kredytu dla umów
zawieranych od 13.10.2008 r.
Uwaga! Prowizja nie jest pobierana:
• po upływie 5 lat od daty uruchomienia kredytu,
• w przypadku pierwszej częściowej spłaty, w pierwszych 5 latach od
uruchomienia kredytu jeśli nadpłata nie przekracza 30% kwoty
udzielonego kredytu
• jeśli umowa kredytowa stanowi inaczej
Wprowadzenie zmian do umowy kredytowej na wniosek Klienta,
wyrażenie zgody na inne zobowiązanie Klienta, sporządzenie
nowego planu spłaty na wniosek Klienta itp.

brak opłaty
1,0 % od spłaconej przed
terminem kwoty
min. 200 PLN

1,5 % od spłaconej przed
terminem kwoty
min. 200 PLN

100 PLN

Uwaga! Opłata nie jest pobierana:
• W sytuacjach pobierania prowizji lub opłaty za wykonanie czynności
bankowej, które jednocześnie wymagają wprowadzenia zmian do umowy
kredytowej
• jeśli jedyną zmianą dokonywaną w umowie kredytowej jest zmiana numeru
rachunku technicznego na numer rachunku oszczędnościoworozliczeniowego w złotych.

11.6.
11.7.

Przewalutowanie kredytu na wniosek Klienta:
przewalutowanie kredytów indeksowanych na kredyt w złotych
Jednorazowa opłata za podwyższone ryzyko z tytułu udzielenia
kredytu z niskim wkładem własnym
Dla umów o kredyt zawartych do dnia 22 lutego 2009 roku

Dla umów o kredyt zawartych od dnia 23 lutego 2009 roku
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0 zł

0,7% w skali roku od kwoty
stanowiącej różnicę pomiędzy
wymaganym a wniesionym
wkładem własnym za cały okres
trwania ubezpieczenia
0,0834% miesięcznie, od kwoty
stanowiącej różnicę pomiędzy
wymaganym a wniesionym
wkładem własnym

L.p.
11.8.

Tytuł opłaty / prowizji
Tymczasowe zabezpieczenie kredytu do czasu ustanowienia
prawomocnego wpisu hipoteki
Dla umów o kredyt zawartych do dnia 22 lutego 2009 roku
Dla umów o kredyt zawartych od dnia 23 lutego 2009 roku

11.9.

Opłata za każdy monit dla kredytu:
a) w złotych:
b) w złotych indeksowanego kursem CHF:

Częstotliwość wysyłania monitów nie częściej, niż co 10 dni
11.10. a) Brak przedstawienia przez Kredytobiorcę Bankowi odpisu księgi
wieczystej z uprawomocnionym wpisem hipoteki na
nieruchomości w terminie określonym w umowie
b) Brak przedstawienia przez Kredytobiorcę Bankowi dokumentu
potwierdzającego ustanowienie innego niż wpis do hipoteki
zabezpieczenia przewidzianego w umowie w terminie określonym
w umowie
12.
12.1.

12.2.
12.3.
12.4.

12.5.

0,0634% kwoty Kredytu
miesięcznie
a) 20 zł
b) 10 CHF (płatne w złotych po
przeliczeniu wg kursu
sprzedaży Banku)
a) Podwyższenie marży o 2 p.p.
w stosunku do podstawowej
określonej w umowie
b) Podwyższenie marży o 0,5
p.p. w stosunku do
podstawowej określonej w
umowie

Udzielenie kredytu:
kredyt w złotych
3,6% min. 400 zł
Uwaga! Dotyczy również podwyższenia kwoty kredytu; stawka pobierana od kwoty podwyższenia.
Administrowanie rachunkiem technicznym
0 zł
Opłata za inspekcję/kontrolę nieruchomości
do 300 zł
Opłata za wewnętrzną weryfikację/kontrolę wartości
zabezpieczenia:
a) nieruchomości standardowej (np. dom jednorodzinny, lokal
do 1000 zł
mieszkalny, działka gruntu)
b) nieruchomości nietypowej (np. dom jednorodzinny rezydencja)
wg indywidualnych ustaleń
z rzeczoznawcą majątkowym
Przedterminowa, częściowa lub całkowita spłata kredytu
1,5 % od spłaconej przed
Uwaga! Prowizja nie jest pobierana:
terminem kwoty
• po upływie 5 lat od daty uruchomienia kredytu,
min. 200 PLN

•
•

12.7.

0,19% kwoty Kredytu kwartalnie

MIESZKANIOWY KREDYT HIPOTECZNY I BUDOWLANO-HIPOTECZNY - PARTNER

•

12.6.

Wysokość opłaty / prowizji

w przypadku pierwszej częściowej spłaty, w pierwszych 5 latach od
uruchomienia kredytu jeśli nadpłata nie przekracza 30% kwoty udzielonego
kredytu
jeśli umowa kredytowa stanowi inaczej,
jeśli kredyt podlega obowiązkowi ustawy o kredycie konsumenckim.

Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu dla umów
zawieranych od 05.09.2010 r.
Wprowadzenie zmian do umowy kredytowej na wniosek Klienta,
wyrażenie zgody na inne zobowiązanie Klienta, sporządzenie
nowego planu spłaty na wniosek Klienta itp.

0 zł
100 zł

Uwaga! Opłata nie jest pobierana:
• W sytuacjach pobierania prowizji lub opłaty za wykonanie czynności
bankowej, które jednocześnie wymagają wprowadzenia zmian do umowy
kredytowej
• jeśli jedyną zmianą dokonywaną w umowie kredytowej jest zmiana numeru
rachunku technicznego na numer rachunku oszczędnościoworozliczeniowego w złotych.

12.8.
12.9.

12.10.
12.11.
12.12.

Przewalutowanie kredytu na wniosek Klienta
przewalutowanie kredytów indeksowanych na kredyt w złotych
Sprawdzenie ustanowienia zabezpieczenia w przypadku, gdy Klient
nie przedstawił w terminie określonym w umowie kredytowej
potwierdzenia ustanowienia zabezpieczenia (lub opłacenia składki)
Ustanowienie zabezpieczenia w przypadku, gdy Klient nie
ustanowił zabezpieczenia zgodnie z umową kredytową.
Przegląd Księgi Wieczystej nieruchomości stanowiącej
zabezpieczenie kredytu
Opłata za podwyższone ryzyko z tytułu udzielenia kredytu z niskim
wkładem własnym:
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brak opłaty
75 zł

100 zł
do 150 zł
0,0834% miesięcznie, od kwoty
stanowiącej różnicę pomiędzy

L.p.

Tytuł opłaty / prowizji

Wysokość opłaty / prowizji
wymaganym a wniesionym
wkładem własnym

Podstawą naliczenia opłaty jest nominalna kwota części kredytu, stanowiąca różnicę pomiędzy wymaganym a
wniesionym wkładem własnym, na dzień:
1) uruchomienia kredytu – w przypadku pierwszej opłaty
2) płatności raty kredytu, przypadający w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie
kredytu – w przypadku drugiej opłaty
3) płatności każdej kolejnej raty kredytu – w przypadku każdej kolejnej opłaty.
W przypadku podwyższenia, na mocy aneksu do umowy kredytu, kwoty kredytu, podstawą naliczenia opłaty jest
nominalna kwota części kredytu, stanowiąca różnicę pomiędzy wymaganym a wniesionym wkładem własnym,
wynikająca z aneksu do umowy kredytu na dzień:
1) w przypadku pierwszej opłaty:
a) płatności najbliższej raty kredytu, przypadający po dniu uruchomienia kwoty podwyższenia kredytu, gdy
uruchomienie podwyższonej kwoty kredytu następuje przed dniem płatności raty
b) płatności raty kredytu, przypadający w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło
uruchomienie kwoty podwyższenia kredytu, gdy uruchomienie podwyższonej kwoty kredytu następuje po
dniu płatności raty
2) płatności każdej kolejnej raty kredytu – w przypadku każdej kolejnej opłaty.
W przypadku, gdy w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, na mocy aneksu do umowy kredytu, następuje
częściowa, przedterminowa spłata kredytu (nadpłata) lub rezygnacja z części przyznanego kredytu, ustala się nową
podstawę naliczania opłaty, którą stanowi cześć kredytu, stanowiąca różnicę pomiędzy wymaganym a wniesionym
wkładem własnym, z dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie aneksu do umowy kredytu, pomniejszoną o kwotę
kredytu wynikającą a z aneksu do umowy kredytu, obliczoną na dzień płatności pierwszej raty, przypadający pod dniu
wejścia w życie aneksu do umowy kredytu.
W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, podstawa naliczania opłaty, przeliczana jest na złote polskie,
według kursu sprzedaży gotówki z pierwszej Tabeli Banku, ogłaszanego w dniach płatności rat, o których mowa
powyżej.

12.13.

Tymczasowe zabezpieczenie kredytu do czasu ustanowienia
0,0634% % kwoty Kredytu
prawomocnego wpisu hipoteki:
miesięcznie
Podstawą naliczenia opłaty jest nominalna kwota udzielonego kredytu na dzień:
1) uruchomienia kredytu – w przypadku pierwszej opłaty
2) płatności raty kredytu, przypadający w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło
uruchomienie kredytu – w przypadku drugiej opłaty
3) płatności każdej kolejnej raty kredytu – w przypadku każdej kolejnej opłaty.
W przypadku podwyższenia, na mocy aneksu do umowy kredytu, kwoty kredytu, objętego już ochroną
ubezpieczeniową, podstawą naliczenia opłaty jest nominalna kwota udzielonego kredytu, wynikająca z
aneksu do umowy kredytu na dzień:
1) w przypadku pierwszej opłaty:
a. płatności najbliższej raty kredytu, przypadający po dniu uruchomienia kwoty podwyższenia
kredytu, gdy uruchomienie podwyższonej kwoty kredytu następuje przed dniem płatności
raty
b. płatności raty kredytu, przypadający w miesiącu następującym po miesiącu, w którym
nastąpiło uruchomienie kwoty podwyższenia kredytu, gdy uruchomienie podwyższonej
kwoty kredytu następuje po dniu płatności raty
2) płatności każdej kolejnej raty kredytu. w przypadku każdej kolejnej opłaty.
W przypadku podwyższenia, na mocy aneksu do umowy kredytu, kwoty kredytu, zabezpieczonego już
hipoteką na rzecz Banku, podstawą naliczenia opłaty jest nominalna kwota podwyższenia kredytu,
wynikająca z aneksu do umowy kredytu na dzień:
1) uruchomienia kwoty podwyższenia kredytu – w przypadku pierwszej opłaty
2) płatności raty kredytu, przypadający w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło
uruchomienie kwoty podwyższenia kredytu – w przypadku drugiej opłaty
3) płatności każdej kolejnej raty kredytu - w przypadku każdej kolejnej opłaty.
W przypadku częściowej, przedterminowej spłaty kredytu (nadpłaty,) podstawą naliczenia opłaty jest
nominalna kwota udzielonego kredytu pomniejszona o kwotę nadpłaty, obliczona na dzień płatności raty,
przypadający po dniu, w którym nastąpiła częściowa, przedterminowa spłata kredytu (nadpłata).
W przypadku rezygnacji z części przyznanego kredytu, podstawą naliczenia opłaty jest kwota udzielonego
kredytu pomniejszona o część kredytu, z której Kredytobiorca zrezygnował, obliczona na dzień płatności
raty, przypadający po dniu, w którym nastąpiła rezygnacja z części udzielonego kredytu.
W przypadku obniżenia kwoty kredytu na mocy aneksu do umowy kredytu, podstawą naliczenia opłaty jest
nominalna kwota kredytu wynikająca z aneksu do umowy kredytu, obliczona na dzień płatności raty,
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L.p.

12.14.

12.15.
12.16.
12.17.

12.18.

Tytuł opłaty / prowizji
Wysokość opłaty / prowizji
przypadający po dniu, w którym nastąpiło obniżenie kwoty kredytu na mocy aneksu do umowy kredytu.
Nominalna kwota udzielonego kredytu, nominalna kwota udzielonego kredytu wynikająca z aneksu do
umowy kredytu podwyższającego tę kwotę oraz nominalna kwota uruchomionego podwyższenia kredytu,
określane są w złotych polskich, odpowiednio w umowie kredytu oraz w aneksie do umowy kredytu,
zarówno dla Kredytów udzielonych w złotych polskich, jak i dla kredytów indeksowanych do waluty obcej.
Opłata za każdy monit dla kredytu:
a) w złotych:
a) 20 zł
b) w złotych indeksowanego kursem CHF:
b) 10 CHF (płatne w złotych po
przeliczeniu wg kursu
sprzedaży Banku)
Obniżenie marży Banku dla kredytu
1 % kwoty pozostałej do spłaty
Zmiana konstrukcji oprocentowania (nie dotyczy obniżenia marży
Brak opłaty
Banku)
a) Brak wypełnienia warunku umownego
a) 100 zł
b) Brak przedstawienia przez Kredytobiorcę Bankowi odpisu księgi b) Podwyższenie marży o
wieczystej z uprawomocnionym wpisem hipoteki na
0,5p.p. w stosunku do
nieruchomości w terminie określonym w umowie
podstawowej określonej w
c) Brak przedstawienia przez Kredytobiorcę Bankowi dokumentu
umowie
potwierdzającego ustanowienie innego niż wpis do hipoteki
c) Podwyższenie marży o
zabezpieczenia przewidzianego w umowie w terminie określonym
0,5 p.p. w stosunku do
w umowie
podstawowej określonej w
umowie
Udostępnienie ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych
zdarzeń losowych:
0,08% sumy ubezpieczenia
rocznie (dotyczy klientów, którzy
a) nieruchomości wybudowane
przystąpili do ubezpieczenia do
dnia 22.05.2011r.)
0,09% sumy ubezpieczenia
rocznie (dotyczy klientów, którzy
b) nieruchomości w budowie
przystąpili do ubezpieczenia do
dnia 22.05.2011r.)
Zwrot opłaty za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rezygnacji z
ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych

12.19.

Udostępnienie ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych
zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia ruchomości domowych od
ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem
i rabunku wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej
0,1788% sumy ubezpieczenia
rocznie (dotyczy klientów, którzy
przystąpili do ubezpieczenia do
dnia 22.05.2011r.)
0,1544% sumy ubezpieczenia
rocznie (dotyczy klientów, którzy
przystąpili do ubezpieczenia do
dnia 22.05.2011r.)

a) dla nieruchomości o wartości <= 400.000 zł

b) dla nieruchomości o wartości > 400.000 zł

12.20.

Opłata za udostępnianie
ubezpieczenia / 12 miesięcy x
liczba pełnych miesięcy
pozostających do zakończenia
okresu ubezpieczenia (za który
opłata była zapłacona), licząc od
miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zostało złożone
oświadczenie o rezygnacji

Zwrot opłaty za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rezygnacji z
ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz
ubezpieczenia ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz
kradzieży z włamaniem i rabunku wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności
cywilnej

Opłata za udostępnianie
ubezpieczenia / 12 miesięcy x
liczba pełnych miesięcy
pozostających do zakończenia
okresu ubezpieczenia (za który
opłata była zapłacona), licząc od
miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zostało złożone
oświadczenie o rezygnacji

Udostępnienie Programu ubezpieczeniowego Bezpieczny Kredyt –

0, 03% kwoty salda zadłużenia
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1)

L.p.

Tytuł opłaty / prowizji
Opcja Mini
(nie dotyczy linii hipotecznej)
Podstawa naliczenia opłaty:
1) pierwszej, w przypadku złożenia Deklaracji ubezpieczeniowej:
a. przed uruchomieniem kredytu lub jego pierwszej
1)
transzy – kwota salda zadłużenia kredytu z dnia
pobrania pierwszej raty kredytu
b. po uruchomieniu kredytu lub jego pierwszej transzy –
1)
kwota salda zadłużenia kredytu z dnia pobrania
najbliższej po złożeniu Deklaracji ubezpieczeniowej raty
kredytu
1)

2) kolejnej: kwota salda zadłużenia kredytu z dnia pobrania raty
kredytu w miesiącu, w którym opłata jest należna.

12.21.

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, podstawa
naliczenia opłaty, przeliczana jest na złote polskie wg kursu sprzedaży
gotówki z pierwszej Tabeli Banku na dzień, o którym mowa w pkt. 1) lub
2) powyżej.
Udostępnienie Programu ubezpieczeniowego Bezpieczny Kredyt –
Opcja Maxi
Podstawa naliczenia opłaty:
1) pierwszej, w przypadku złożenia Deklaracji ubezpieczeniowej:
a. przed uruchomieniem Kredytu lub jego pierwszej transzy –
1)
kwota salda zadłużenia kredytu z dnia pobrania pierwszej
raty kredytuj
b. po uruchomieniu kredytu lub jego pierwszej transzy –kwota
1)
salda zadłużenia kredytu z dnia pobrania najbliższej po
złożeniu Deklaracji ubezpieczeniowej raty kredytu
1)

2) kolejnej: kwota salda zadłużenia kredytu z dnia pobrania raty
kredytu w miesiącu, w którym opłata jest należna.

12.22.

Wysokość opłaty / prowizji
miesięcznie dla Klientów, którzy
przystąpili do ubezpieczenia do
dnia 30.11.2010r.włącznie
1)

0, 04% kwoty salda zadłużenia
miesięcznie dla Klientów, którzy
przystąpili do ubezpieczenia od
dnia 1.12.2010r.
1)

Saldo zadłużenia stanowi:
a) kapitał pożyczki,
b) przeterminowany kapitał
pożyczki.

1)

0,08% kwoty salda zadłużenia
miesięcznie
1)

Saldo zadłużenia stanowi:
a) kapitał pożyczki,
b) przeterminowany kapitał
pożyczki.

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, podstawa
naliczenia opłaty, przeliczana jest na złote polskie wg kursu sprzedaży
gotówki z pierwszej Tabeli Banku na dzień, o którym mowa w pkt. 1) lub
2) powyżej.
Rezygnacja z Programu ubezpieczeniowego Bezpieczny Kredyt:
Uwaga! Prowizja pobierana w przypadku rezygnacji Klienta z Programu ubezpieczeniowego Bezpieczny
Kredyt Opcja Maxi w ciągu 36 miesięcy od daty zawarcia umowy o kredyt
Kredyt w złotych:
Klient Stały
Pozostali Klienci
w ramach oferty Bankowości Prywatnej

0,6% pozostałej do spłaty kwoty
0,8% pozostałej do spłaty kwoty
0,3% pozostałej do spłaty kwoty

Kredyt w złotych indeksowany kursem CHF:
Klient Stały
Pozostali Klienci
w ramach oferty Bankowości Prywatnej

0,6% pozostałej do spłaty kwoty
0,8% pozostałej do spłaty kwoty
0,4% pozostałej do spłaty kwoty
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L.p.
12.23.

Tytuł opłaty / prowizji
Udostępnienie Programu ubezpieczeniowego „Opcja Życie”
Podstawa naliczenia opłaty:
1)pierwszej, w przypadku złożenia Deklaracji ubezpieczeniowej:
•
przed uruchomieniem Kredytu lub jego pierwszej transzy –
1)
kwota salda zadłużenia kredytu z dnia pobrania pierwszej raty
kredytuj
•
po uruchomieniu kredytu lub jego pierwszej transzy –kwota
1)
salda zadłużenia kredytu z dnia pobrania najbliższej po
złożeniu Deklaracji ubezpieczeniowej raty kredytu
1)

2)kolejnej: kwota salda zadłużenia kredytu z dnia pobrania raty kredytu
w miesiącu, w którym opłata jest należna.

12.24.

W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, podstawa
naliczenia opłaty, przeliczana jest na złote polskie wg kursu sprzedaży
gotówki z pierwszej Tabeli Banku na dzień, o którym mowa w pkt. 1) lub
2) powyżej.
Udostępnienie ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych
zdarzeń losowych:
Zwrot opłaty za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rezygnacji z
ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych

12.25.

Udostępnienie ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych
zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia ruchomości domowych od
ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem
i rabunku wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej
Zwrot opłaty za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rezygnacji z
ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz
ubezpieczenia ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz
kradzieży z włamaniem i rabunku wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności
cywilnej

13.
13.1.

Wysokość opłaty / prowizji

0,025% kwoty salda
1)
zadłużenia miesięcznie
1)

Saldo zadłużenia stanowi:
a) kapitał pożyczki,
b) przeterminowany kapitał
pożyczki.

0,1144 % kwoty Kredytu rocznie
Opłata za udostępnianie
ubezpieczenia / 12 miesięcy x
liczba pełnych miesięcy
pozostających do zakończenia
okresu ubezpieczenia (za który
opłata była zapłacona), licząc od
miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zostało złożone
oświadczenie o rezygnacji

0,2737% kwoty Kredytu rocznie
Opłata za udostępnianie
ubezpieczenia / 12 miesięcy x
liczba pełnych miesięcy
pozostających do zakończenia
okresu ubezpieczenia (za który
opłata była zapłacona), licząc od
miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zostało złożone
oświadczenie o rezygnacji

POŻYCZKA HIPOTECZNA – PARTNER
Udzielenie pożyczki:
pożyczka w złotych

3,6% min. 400 zł

Uwaga! Dotyczy również podwyższenia kwoty pożyczki, stawka pobierana od kwoty podwyższenia.

13.2.
13.3.
13.4.

13.5.

Administrowanie rachunkiem technicznym
Opłata za inspekcję/kontrolę nieruchomości
Opłata za wewnętrzną weryfikację/kontrolę wartości
zabezpieczenia:
a) nieruchomości standardowej (np. dom jednorodzinny, lokal
mieszkalny, działka gruntu)
b) nieruchomości nietypowej (np. dom jednorodzinny rezydencja)
Wcześniejsza spłata pożyczki
Uwaga! Prowizja nie jest pobierana:
• po upływie 5 lat od daty uruchomienia pożyczki,
• w przypadku pierwszej częściowej spłaty, w pierwszych 5 latach od
uruchomienia pożyczki, jeśli nadpłata nie przekracza 30% kwoty udzielonej
pożyczki
• jeśli umowa kredytowa stanowi inaczej,
• jeśli pożyczka podlega obowiązkowi ustawy o kredycie konsumenckim.

13.6.
13.7.

Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata pożyczki dla
umów zawieranych od 05.09.2010 r.
Wprowadzenie zmian do umowy pożyczki na wniosek Klienta,
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0 zł
do 300 zł

do 1000 zł
wg indywidualnych ustaleń
z rzeczoznawcą majątkowym
1,5 % od spłaconej przed
terminem kwoty
min. 200 PLN

0 zł
100 zł

L.p.

Tytuł opłaty / prowizji
wyrażenie zgody na inne zobowiązanie Klienta, sporządzenie
nowego planu spłaty na wniosek Klienta itp.

Wysokość opłaty / prowizji

Uwaga! Opłata nie jest pobierana:
• W sytuacjach pobierania prowizji lub opłaty za wykonanie czynności
bankowej, które jednocześnie wymagają wprowadzenia zmian do umowy
kredytowej
• jeśli jedyną zmianą dokonywaną w umowie kredytowej jest zmiana numeru
rachunku
technicznego
na
numer
rachunku
oszczędnościoworozliczeniowego w złotych.

13.8.

Przewalutowanie pożyczki na wniosek Klienta
przewalutowanie pożyczek indeksowanych na pożyczkę w złotych

0 zł

13.9.

Sprawdzenie ustanowienia zabezpieczenia w przypadku, gdy Klient
nie przedstawił w terminie określonym w umowie pożyczki
potwierdzenia ustanowienia zabezpieczenia (lub opłacenia składki)
Ustanowienie zabezpieczenia w przypadku, gdy Klient nie
ustanowił zabezpieczenia zgodnie z umową pożyczki
Przegląd Księgi Wieczystej nieruchomości stanowiącej
zabezpieczenie pożyczki
Tymczasowe zabezpieczenie Pożyczki do czasu ustanowienia
prawomocnego wpisu hipoteki
Opłata za każdy monit dla pożyczki:
a) w złotych
b) w złotych indeksowanej kursem CHF:

75 zł

13.10.
13.11.
13.12.
13.13.

13.14.
13.15.
13.16.

13.17.

Obniżenie marży Banku dla pożyczki
Zmiana konstrukcji oprocentowania dla pożyczki hipotecznej (nie
dotyczy obniżenia marży Banku)
a) Brak wypełnienia warunku umownego
b) Brak przedstawienia przez Pożyczkobiorcę Bankowi odpisu
księgi wieczystej z uprawomocnionym wpisem hipoteki na
nieruchomości w terminie określonym w umowie
c) Brak przedstawienia przez Pożyczkobiorcę Bankowi dokumentu
potwierdzającego ustanowienie innego niż wpis do hipoteki
zabezpieczenia przewidzianego w umowie w terminie określonym
w umowie

do 150 zł
0,0634% % kwoty Pożyczki
miesięcznie
a) 20 zł
b) 10 CHF (w złotych po
przeliczeniu wg kursu
sprzedaży Banku)
1 % kwoty pozostałej do spłaty
0 zł
a) 100 zł
b) Podwyższenie marży o
0,5 p.p. w stosunku do
podstawowej określonej w
umowie
c) Podwyższenie marży o
0,5 p.p. w stosunku do
podstawowej określonej w
umowie

Udostępnienie ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych
zdarzeń losowych:
a) nieruchomości wybudowane

b) nieruchomości w budowie
Zwrot opłaty za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku
rezygnacji z ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń
losowych wybudowanych i w budowie

13.18.

100 zł

Udostępnienie ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych
zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia ruchomości domowych od
ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem
i rabunku wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej
a) dla nieruchomości o wartości <= 400.000 zł
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0,08% sumy ubezpieczenia
rocznie (dotyczy klientów, którzy
przystąpili do ubezpieczenia do
dnia 22.05.2011r.)
0,09% sumy ubezpieczenia
rocznie (dotyczy klientów, którzy
przystąpili do ubezpieczenia do
dnia 22.05.2011r.)
Opłata za udostępnianie
ubezpieczenia / 12 miesięcy x
liczba pełnych miesięcy
pozostających do zakończenia
okresu ubezpieczenia (za który
opłata była zapłacona), licząc
od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zostało
złożone oświadczenie o
rezygnacji

0,1788% sumy ubezpieczenia

L.p.

Tytuł opłaty / prowizji

b) dla nieruchomości o wartości > 400.000 zł
Zwrot opłaty za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku
rezygnacji z ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń
losowych oraz ubezpieczenia ruchomości domowych od ognia i innych
zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku wraz z
ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej

13.19.

Udostępnienie Programu ubezpieczeniowego Bezpieczny Kredyt –
Opcja Mini

Wysokość opłaty / prowizji
rocznie (dotyczy klientów, którzy
przystąpili do ubezpieczenia do
dnia 22.05.2011r.)
0,1544% sumy ubezpieczenia
rocznie (dotyczy klientów, którzy
przystąpili do ubezpieczenia do
dnia 22.05.2011r.)
Opłata za udostępnianie
ubezpieczenia / 12 miesięcy x
liczba pełnych miesięcy
pozostających do zakończenia
okresu ubezpieczenia (za który
opłata była zapłacona), licząc
od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zostało
złożone oświadczenie o
rezygnacji
1)
0, 03% kwoty salda zadłużenia
miesięcznie dla Klientów, którzy
przystąpili do ubezpieczenia do
dnia 30.11.2010r.włącznie
1)

13.20.

Udostępnienie Programu ubezpieczeniowego Bezpieczny Kredyt –
Opcja Maxi

13.21.

Rezygnacja z Programu ubezpieczeniowego Bezpieczny Kredyt:
Pożyczka w złotych
Pożyczka w złotych indeksowana kursem CHF
Uwaga! Prowizja pobierana w przypadku rezygnacji Klienta z Programu
ubezpieczeniowego Bezpieczny Kredyt Opcja Maxi w ciągu 36 miesięcy
od daty zawarcia umowy o pożyczkę
Udostępnienie Programu ubezpieczeniowego „Opcja Życie”

13.22.

.

13.23.

0, 04% kwoty salda zadłużenia
miesięcznie dla Klientów, którzy
przystąpili do ubezpieczenia od
dnia 1.12.2010r.
*Saldo zadłużenia stanowi:
a) kapitał pożyczki,
b) przeterminowany kapitał
pożyczki.
0,08% kwoty salda zadłużenia*
miesięcznie
*Saldo zadłużenia stanowi:
a) kapitał pożyczki,
b) przeterminowany kapitał
pożyczki.

0,8% pozostałej do spłaty kwoty
0,8% pozostałej do spłaty kwoty

0,025% kwoty salda
1)
zadłużenia miesięcznie
1)

Udostępnienie ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych
zdarzeń losowych - nieruchomości wybudowane
Zwrot opłaty za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rezygnacji z
ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych
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Saldo zadłużenia stanowi:
a) kapitał pożyczki,
b) przeterminowany kapitał
pożyczki.
0,1144 % kwoty Kredytu rocznie
Opłata za udostępnianie
ubezpieczenia / 12 miesięcy x
liczba pełnych miesięcy
pozostających do zakończenia
okresu ubezpieczenia (za który
opłata była zapłacona), licząc od
miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zostało złożone
oświadczenie o rezygnacji

L.p.
13.24.

Tytuł opłaty / prowizji
Udostępnienie ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych
zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia ruchomości domowych od
ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem
i rabunku wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej
Zwrot opłaty za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rezygnacji z
ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz
ubezpieczenia ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz
kradzieży z włamaniem i rabunku wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności
cywilnej

14.
14.1.

14.2.

Wysokość opłaty / prowizji
0,2737% kwoty Kredytu rocznie

Opłata za udostępnianie
ubezpieczenia / 12 miesięcy x
liczba pełnych miesięcy
pozostających do zakończenia
okresu ubezpieczenia (za który
opłata była zapłacona), licząc od
miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zostało złożone
oświadczenie o rezygnacji

POŻYCZKA PIENIĘŻNA PRIVATE BANKING DLA KLIENTÓW OBJĘTYCH OFERTĄ PRIVATE
2
BANKING
Przedmiot zabezpieczenia pożyczki, dla którego stroną umowy są podmioty Grupy ING w Polsce.
Prowizja za udzielenie Pożyczki w wysokości:
100.000 - 499.000
1,5%
500.000 – 1.499.999
1,4%
1.500.000 – 2.999.999
1,2%
Powyżej
3.000.000
0,9%
Przedmiot zabezpieczenia pożyczki, dla którego stroną umowy są podmioty nie należące do Grupy
ING w Polsce. Prowizja za udzielenie Pożyczki w wysokości:
100.000 - 499.000
2%
500.000 – 1.499.999
1,9%
1.500.000 – 2.999.999
1,7%
Powyżej
3.000.000
1,4%

1

opłata od 29.04.2005 r., pobierana tylko, gdy Klient zgłosi się do oddziału po odbiór wyciągu.
Oferta ING Private Banking – oferta skierowana do wybranych klientów detalicznych ING Banku Śląskiego S.A. Kryteria
kwalifikacji do Oferty ING Private Banking ustalane są przez Bank. Informacje o obowiązujących kryteriach kwalifikacji do Oferty
ING Private Banking dostępne są w placówkach ING Banku Śląskiego S.A. oraz na stronie internetowej Banku. Oferta ING
Private Banking nie stanowi oferty w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.
2

ROZDZIAŁ VII OPERACJE W OBROCIE DEWIZOWYM
L.p.
I.
1.

Tytuł opłaty / prowizji
REALIZACJA POLECEŃ WYPŁATY
Realizacja poleceń wypłaty z zagranicy lub z innego banku w kraju
(nie dotyczy przekazów rentowych):

1.1.

na rachunek prowadzony w ING Banku Śląskim

1.2.

na rachunek prowadzony w innym banku

1.3.

wypłata gotówki

2.
2.1.
2.2.

Wysokość opłaty / prowizji

0 zł
0,25 % kwoty polecenia
min. 50 zł, max. 200 zł
0,25 % kwoty polecenia
min. 50 zł, max. 200 zł

Realizacja poleceń wypłaty za granicę lub w kraju / przelewów
transgranicznych
składanych w formie papierowej
składanych w formie elektronicznej:
a) przelew europejski
(dyspozycje składane w formie elektronicznej w EUR, do krajów EU,
spełniające
wymagania
STP,
tzn.
numery
rachunków
zleceniodawcy/odbiorcy w standardzie IBAN, prawidłowy BIC Banku
odbiorcy, opcja kosztowa SHA, data waluty SPOT)
b) pozostałe
40

0,25 % kwoty polecenia
min. 50 zł, max. 200 zł
5 zł

40 zł

L.p.

Tytuł opłaty / prowizji

2.3.

opłata dodatkowa do pkt. 2.1 i 2.2 pobierana w przypadku zmian
i uzupełnień
opłata za wycofanie polecenia wypłaty przyjętego do realizacji (przed
wysłaniem komunikatu SWIFT) – na żądanie Klienta
Realizacja polecenia wypłaty za granicę / przelewu
transgranicznego w trybie NON STP – opłata pobierana w przypadku,
gdy dyspozycja nie spełnia wymogów STP, tj:

brak rachunku bankowego Zleceniodawcy / Odbiorcy w standardzie
IBAN (dotyczy krajów stosujących standard IBAN),

brak prawidłowego kodu BIC / kodu SWIFT Banku Odbiorcy

wskazano kod BIC / kod SWIFT lub nazwę Banku Pośredniczącego

2.4.
3.

Wysokość opłaty / prowizji
50 zł
50 zł
20 zł

Opłata dodatkowa do pkt 1. i 2. (za wyjątkiem pkt. 2.2.a)

4.

5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Realizacja polecenia wypłaty / przelewu transgranicznego /
przelewu europejskiego w trybie pilnym, tj. z datą walutą dziś / jutro
oraz z oznaczeniem trybu urgent (priorytet realizacji niezależnie od daty
waluty).
Opłata dodatkowa do pkt 1. i 2.
Przygotowanie potwierdzenia wykonania zlecenia / przelewu w
obrocie krajowym i zagranicznym (w tym kopii komunikatu SWIFT)
Czynności dotyczące banków zagranicznych:
zwrot / anulowanie zlecenia płatniczego - dotyczy zleceń na kwoty
powyżej 100 EUR
wezwanie do uzupełnienia danych w zleceniu płatniczym
korekta danych w zleceniu płatniczym
potwierdzenie wykonania płatności
inne czynności reklamacyjne na zlecenie klienta lub banku
zagranicznego

50 zł

20 zł
równowartość
30 EUR
30 EUR
30 EUR
30 EUR
30 EUR
+ opłata manipulacyjna z tytułu
realizacji dyspozycji w
rozliczeniach krajowych
i zagranicznych (Tabela nr 1)

7.
7.1.
7.2.
7.3.

Poszukiwanie przekazu zagranicznego - na zlecenie Klienta:
dla transakcji zrealizowanych do 3 miesięcy wstecz
dla transakcji zrealizowanych powyżej 3 miesięcy do 12 miesięcy wstecz
dla transakcji zrealizowanych powyżej 12 miesięcy wstecz

II.

REALIZACJA OPERACJI CZEKOWYCH

1.

Skup czeku:

1.1.

podróżniczego

1.2.

płatnego w ING Banku Śląskim

1.3.

wystawionego za granicą (warunkowy)

2.
3.

4.

5.
6.

50 zł
200 zł
400 zł

0,75% łącznej kwoty
skupowanych czeków,
min. 20 zł, max 200 zł
0,15% kwoty skupowanego czeku,
min. 20 zł, max 200 zł
1 % kwoty skupowanego czeku,
min. 50 zł

Skup niewykorzystanego czeku podróżniczego i anulowanie
bankierskiego – zakupionego w ING Banku Śląskim
Inkaso czeków, weksli za wyjątkiem czeków z tytułu świadczeń
emerytalno-rentowych.
Zastrzeżenie czeków (z wyłączeniem czeków podróżniczych)

6.1.
6.2.

Zwrot czeku niezapłaconego przez Bank ( trasata)
Opłaty manipulacyjne z tyt. realizacji dyspozycji w rozliczeniach
krajowych i zagranicznych
kraj
zagranica

III.

POZOSTAŁE OPŁATY
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15 zł za czek
0,25% kwoty inkasowanego
czeku / weksla,
min. 15 zł, max 300 zł
wg kosztów naliczonych przez
banki zagraniczne + koszty ING
Banku Śląskiego (np. pozycja 2.3)
25 zł

6 zł
15 zł

L.p.

Tytuł opłaty / prowizji

Wysokość opłaty / prowizji

1.

Realizacja dyspozycji z wsteczną datą waluty na życzenie Klienta
lub innego banku

400 zł

ROZDZIAŁ VIII INNE USŁUGI BANKOWE
L.p.

Tytuł opłaty / prowizji

Wysokość opłaty / prowizji

1.

1. Wpłata gotówki w kasie Oddziału, dokonywana przez osoby
trzecie na rachunki prowadzone w ING Banku Śląskim

0, 5 % kwoty wpłaty
i 10 zł

Uwaga! Opłata nie dotyczy wpłat na rachunki, które reguluje Rozdział Ib pkt 1.1. oraz Rozdział II pkt.3 oraz Rozdział III
pkt 2.3, 3.3.
Opłata pobierana jest od osoby dokonującej wpłatę.

2.

2. Wpłata gotówki dokonywana przez Klienta (członka wspólnoty
mieszkaniowej) na rachunki prowadzone dla wspólnot
mieszkaniowych w ramach oferty KONTO Z LWEM dla małych firm
( nie dotyczy Konta Direct dla Wspólnot Mieszkaniowych)
3. Wpłata gotówki w kasie Oddziału, będąca darowizną,
dokonywana na rachunki bieżące i oszczędnościowe prowadzone
w ING Banku Śląskim na rzecz organizacji pożytku publicznego
(np. fundacji, stowarzyszeń, innych instytucji prowadzących
działalność społecznie użyteczną)
Dyspozycja przelewu wykonywana przy użyciu systemu SORBNET:

2, 50 zł

bez opłat

Uwaga! Opłata dodatkowa w stosunku do opłat za przelewy określone
w Rozdziale I

3.

4.

5.

a) dla kwot równych lub wyższych 1mln zł
b) dla kwot poniżej 1 mln
Skup zniszczonych zagranicznych znaków pieniężnych – wysokość
opłaty zależy od stopnia zniszczenia banknotu, określonego zgodnie z
Regulaminem skupu zniszczonych zagranicznych znaków pieniężnych
1. Przyjęcie Dyspozycji posiadacza rachunku na wypadek śmierci
2. Odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku na wypadek śmierci
3. Wydanie zaświadczenia o rachunku po śmierci jego posiadacza
Blokada środków na rachunkach Klienta na rzecz:
a) ING Banku Śląskiego
b) innego banku lub innych instytucji

10 zł
35 zł
3% lub 10%, lub 15 % wartości
nominalnej banknotu, min. 2 zł
15 zł
0 zł
10 zł
bez opłat
0,1% łącznej kwoty
zablokowanych środków,
wynikającej z jednego wniosku
min. 15 zł max. 150 zł

Uwaga! opłata nie jest pobierana w przypadku ustanowienia blokady w związku z prowadzonym postępowaniem
egzekucyjnym. W takim przypadku pobierana jest opłata jak w pkt. 7.

6.

Realizacja tytułu egzekucyjnego:

0,1% wyegzekwowanych
środków min. 15 zł, max. 100 zł

Uwaga!
1) Bank za każde przekazanie wyegzekwowanych środków pobiera dodatkowo opłatę zgodną z Rozdziałem IB pkt.
4.1.a. lub 4.2.a.
2) Opłaty ustalonej w Rozdziale III w pkt.2.4 nie należy pobierać podczas realizacji przelewu z tytułu zajęcia
egzekucyjnego z rachunków Otwartego Konta Oszczędnościowego.
3) Opłata będzie naliczana przy każdej realizacji przelewu na rzecz organu egzekucyjnego, bez względu na datę
wpływu zajęcia do Banku. Natomiast pobrana będzie z rachunku po zakończeniu realizacji zajęcia przez Bank.
Zasada opisana w pkt. 3) dotyczy także sytuacji, w której przed zakończeniem realizacji tytułu egzekucyjnego wpływa do
Banku kolejne zajęcie. Opłata jest pobierana oddzielnie od każdego tytułu egzekucyjnego.

7.

Sporządzenie odpisu dokumentów
zawartych z ING Bankiem Śląskim

księgowych

42

oraz

umów

do negocjacji
min. 10 zł

L.p.

Tytuł opłaty / prowizji

Wysokość opłaty / prowizji

8.

Opłata za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji
stanowiących tajemnicę bankową – osobom, organom i instytucjom
uprawnionym na podstawie Prawa Bankowego (z wyłączeniem
przypadków określonych w Art. 110 ustawy Prawo Bankowe) oraz
innych przepisów prawa:

od 70 zł w zależności od
złożoności informacji + koszty
wysyłki, zgodnie z Tabelą nr 1 w
przypadku informacji
przekazywanej za granicę

Uwaga!
a) Opłata jest pobierana przez każdą jednostkę organizacyjną ING Banku
Śląskiego udzielającą informacji pozytywnej, tj. w przypadku posiadania
przez klienta rachunków lub korzystania z innych usług (w przypadku
informacji negatywnej opłaty nie pobiera się).
b) Opłata jest pobierana także w przypadku udzielania informacji bezpośrednio
biegłym rewidentom w oparciu o pisemną zgodę posiadacza rachunku, na
rzecz, którego wykonywany jest audyt; opłata pobierana jest od posiadacza
rachunku.
c) Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na
zasadach wzajemności.

9.

Przeliczanie i zamiana banknotów (monet) na banknoty (monety) o
innych nominałach o łącznej wartości nie większej niż 500 zł
Uwaga! Dotyczy tylko PLN, a dla czynności angażujących łącznie nie więcej niż
20 sztuk banknotów i monet opłaty nie pobiera się.
Uwaga! ING Bank Śląski nie pobiera opłaty za skup / wymianę złotych
wycofywanych z obiegu.

10.

a) Klienci posiadający rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w
złotych w ING Banku Śląskim
b) Klienci nie posiadający rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w
złotych w ING Banku Śląskim
1. Przechowanie depozytu (dokumentowy lub kluczowy) o
standardowych wymiarach, w kopercie bezpiecznej lub w kasecie
kasjerskiej

5 zł
10 zł

25 zł za każdy
rozpoczęty miesiąc

Uwaga! W przypadku, gdy depozyt odbiega wymiarami lub wagą od standardu
opłata zostaje ustalona w drodze indywidualnych negocjacji.

2. Wynajęcie skrytki sejfowej

25 zł za każdy
rozpoczęty miesiąc
20 zł za monit

11.

Wysłanie monitu do Klienta

12.

Przechowywanie przejętego
zabezpieczeniem kredytu

13.

1.Wydanie (na życzenie Klienta) zaświadczenia o posiadaniu:
a) rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, oszczędnościowego,
lokaty na dzień sporządzenia zaświadczenia,
b) rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, oszczędnościowego,
lokacie i ich saldzie na dzień sporządzenia zaświadczenia
2. Wydanie (na życzenie Klienta) zaświadczenia/opinii związanej
z prowadzeniem rachunku
Zgłoszenie/odwołanie
zastrzeżenia
rachunku,
dokumentu
tożsamości obejmującego swym zasięgiem:
ING Bank Śląski oraz inne banki – uczestników Centralnej Bazy Danych
Dokumenty Zastrzeżone
Opłata z tytułu udostępnienia ubezpieczenia na wypadek
Hospitalizacji za czynności Banku związane z objęciem
ubezpieczeniem TU Europa SA
Wariant I
Wariant II
Wariant uzależniony od sumy ubezpieczenia podanej w Warunkach
ubezpieczenia.
Opłata z tytułu udostępnienia ubezpieczenia na wypadek
Poważnego zachorowania za czynności Banku związane z objęciem
ubezpieczeniem TU Europa SA
Wariant I
Wariant II

14.

15.

16.

przez

Bank

pojazdu
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będącego

10 zł za każdy dzień
przechowywania pojazdu,
max 600 zł za cały okres
przechowywania pojazdu
0 zł
0 zł
20 zł za 1 rachunek
0 zł

Opłata pobierana drugiego dnia
danego miesiąca
6 zł miesięcznie
15 zł miesięcznie

5 zł miesięcznie
12 zł miesięcznie

L.p.

17.

18.

19.

20.

Tytuł opłaty / prowizji

Wysokość opłaty / prowizji

Wariant uzależniony od sumy ubezpieczenia podanej w Warunkach
ubezpieczenia.
Opłata z tytułu udostępnienia dodatkowego ubezpieczenia na życie
Opłata pobierana piątego dnia
OPCJA NW za czynności Banku związane z objęciem
danego miesiąca
ubezpieczeniem ING TUnŻ S.A.
Wariant I
3 zł miesięcznie
Wariant II
6 zł miesięcznie
Wariant III
9 zł miesięcznie
Wariant IV
21 zł miesięcznie
Wariant uzależniony od sumy ubezpieczenia podanej w Szczególnych
warunkach ubezpieczenia
W przypadku braku środków na rachunku w dniu piątym danego miesiąca, Bank dokonuje w trybie
automatycznym prób pobrania opłaty do dnia piętnastego tego miesiąca włącznie
Opłata z tytułu udostępnienia ubezpieczenia kart płatniczych do
2 zł miesięcznie
rachunku (kart debetowych) i przedpłaconych za czynności Banku Opłata pobierana dwudziestego
związane z objęciem ubezpieczeniem PZU S,A.
dnia danego miesiąca
Dla kart aktywnych pierwsza opłata pobierana jest 20-go dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie woli
o przystąpieniu do ubezpieczenia.
Dla kart nieaktywnych pierwsza opłata pobierana jest 20-go następnego
miesiąca po dacie aktywacji karty.
Każda kolejna opłata pobierana jest 20-go dnia każdego następnego
miesiąca
W przypadku braku środków na rachunku w dniu 20-ym danego miesiąca, Bank dokonuje w trybie
automatycznym prób pobrania opłaty do ostatniego dnia tego miesiąca włącznie.
Wysłanie informacji do pracodawcy / organu wypłacającego
0 zł
świadczenie emerytalno-rentowe o numerze rachunku Klienta, na
który ma następować przelew świadczenia z tytułu wynagrodzenia /
emerytury / renty
Usługa doradztwa inwestycyjnego dla klientów objętych ofertą
1
Private Banking
2
1. Udzielenie rekomendacji inwestycyjnej
0 zł
2. Sporządzenie aneksu do umowy Doradztwa Inwestycyjnego
0 zł

1

Oferta ING Private Banking – oferta skierowana do wybranych klientów detalicznych ING Banku Śląskiego S.A. Kryteria
kwalifikacji do Oferty ING Private Banking ustalane są przez Bank. Informacje o obowiązujących kryteriach kwalifikacji do
Oferty ING Private Banking dostępne są w placówkach ING Banku Śląskiego S.A. oraz na stronie internetowej Banku.
Oferta ING Private Banking nie stanowi oferty w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.
2
Opłata za przygotowanie Rekomendacji Inwestycyjnej oraz innych czynności ujętych w TOiP naliczane i pobierane są po
wykonaniu usługi/ czynności.

TABELA NR 1
OPŁATY MANIPULACYJNE Z TYTUŁU REALIZACJI DYSPOZYCJI W ROZLICZENIACH
KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
RODZAJ
DYSPOZYCJI

KRAJ

DYSPOZYCJE
BEZDOKUMENTOWE
Wysyłane

TRYB DYSPOZYCJI
Z DOSTAWĄ DOKUMENTÓW
Tryb zwykły
Tryb ekspresowy
- list polecony
- przesyłka kurierska

10 zł

6 zł

ZAGRANICA
18 zł
15 zł/ 30 zł
przypadku trybu przyspieszonego dostawy dokumentów za granicę

50 zł
1

150 zł

1

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO TABELI OPŁAT I PROWIZJI
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH:
1. Od umowy sprzedaży:
a) nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego,
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spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego - 2%,
b) innych praw majątkowych - 1%.
2. Od umów zamiany:
a) przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego,
własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu
użytkowego - 2%,
b) przy przeniesieniu własności innych praw - 1%.
3. Od umów ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej
służebności:
1%.
4. Od ustanowienia hipoteki:
a) na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności - 0,1%,
b) na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej - 19 zł.
5. Podatek pobiera się według stawki najwyższej:
a) jeżeli strony czynności cywilnoprawnej, wyniku, której nastąpiło przeniesienie własności, nie
wyodrębniły wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki - od
łącznej wartości tych rzeczy lub praw,
b) jeżeli przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których obowiązują różne
stawki.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO TABELI OPŁAT I PROWIZJI
WARUNKI SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE OFEROWANIA KONTA VIP OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA
29.01.2009 R.
1. Konto VIP otwierane jest wyłącznie przez Doradców Personal Banking i Doradców Private Banking.
2. Doradca Personal Banking /Doradca Private Banking – pracownik wyodrębnionych jednostek
organizacyjnych Banku dedykowanych do obsługi Klientów Bankowości Prywatnej.
3. Konto VIP oferowane jest dla klientów spełniających kryterium finansowe posiadania aktywów
w wysokości minimum 200.000 zł lub równowartości tej kwoty w walucie wymienialnej.
4. Aktywa tj. suma sald środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych,
oszczędnościowych, terminowych lokatach oszczędnościowych prowadzonych w Banku w PLN lub w
walutach wymienialnych (równowartość w PLN wg kursu średniego NBP) oraz wartości wynikających z
produktów inwestycyjnych, ubezpieczeniowych lub innych, oferowanych przez podmioty Grupy ING w Polsce
oraz przez inne podmioty współpracujące z Bankiem w tym zakresie, posiadanych w Banku lub nabytych za
jego pośrednictwem, liczone jako średnia stanów na koniec wybranego/wybranych 1 (jednego), 3 (trzech)
albo 6 (sześciu) miesięcy w danym roku kalendarzowym.
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