Zasady dokonywania przelewów w cięŜar rachunku karty kredytowej
za pośrednictwem systemu bankowości internetowej INGBankOnline
1. Niniejsze Zasady określają tryb i warunki realizacji przez ING Bank Śląski S.A. (zwany dalej: Bankiem)
dyspozycji przelewów w cięŜar rachunku karty kredytowej dla klientów indywidualnych złoŜonych za
pośrednictwem systemu bankowości internetowej ING BankOnLine.
2. UŜytkownik karty będący jednocześnie uŜytkownikiem systemu bankowości internetowej INGBankOnLine
moŜe dokonać za pośrednictwem tego systemu przelewu krajowego środków pienięŜnych w walucie PLN z
rachunku karty kredytowej na inny rachunek wskazany w poleceniu przelewu z bieŜącą datą płatności lub z
odroczoną datą płatności.
3. UŜytkownik karty dokonuje transakcji, o której mowa w pkt.2 w cięŜar dostępnego limitu do karty kredytowej.
4. Dyspozycje przelewu w cięŜar rachunku karty kredytowej za pośrednictwem systemu bankowości internetowej
INGBankOnline UŜytkownik karty akceptuje zgodnie z metodami akceptacji wskazanymi w Instrukcji
uŜytkownika Systemu bankowości internetowej INGBankOnLine.
5. Warunkiem wykonania przez Bank zlecenia UŜytkownika karty jest złoŜenie prawidłowej dyspozycji przelewu
w systemie bankowości internetowej INGBankOnline i posiadanie środków na rachunku karty kredytowej
wystarczających na jej realizację. Przelewy mogą być wykonywane do kwoty dostępnego limitu kredytowego.
6. Bank zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zlecenia przelewu w cięŜar rachunku karty. Bank moŜe odmówić
realizacji zlecenia wykonania transakcji w następujących przypadkach:
a. Wadliwości zlecenia uniemoŜliwiającego jego prawidłowe wykonanie
b. Braku dostępnych środków
c. Przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w szczególności w przepisach o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
d. wystąpienia siły wyŜszej.
7. ObciąŜenie rachunku karty kwotą przelewu nastąpi najpóźniej następnego dnia roboczego po zrealizowaniu
dyspozycji przelewu przez Bank. Do momentu zaksięgowania transakcji przelewu na rachunku karty
kredytowej, kwota przelewu blokuje dostępny limit karty kredytowej.
8. Bank moŜe określić dzienne limity przelewów w cięŜar rachunku karty kredytowej poprzez wskazanie
wysokości i/lub ilości transakcji. Wysokość i/lub ilość limitów dziennych jest publicznie dostępna. Limity
dzienne, jeśli występują, Bank publikuje w KOMUNIKACIE.
9. Bank nalicza i pobiera odsetki od kaŜdego przelewu dokonanego w cięŜar rachunku karty od dnia rozliczenia
transakcji na rachunku karty do dnia poprzedzającego dzień jej spłaty włącznie.
10. Środki wpłacane na rachunek karty zaliczane są w następującej kolejności: opłaty, prowizje, wszelkie odsetki
naleŜne zgodnie z umową lub pobierane na podstawie przepisów prawa, a następnie w kolejności ich zaksięgowania
na rachunku karty: transakcje bezgotówkowe, gotówkowe lub przelewy dokonane w cięŜar rachunku karty.

11. Opłaty za przelew z rachunku karty kredytowej dokonywany w INGBankOnline są pobierane zgodnie z
obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji Banku.
12. W sprawach nieuregulowanych w Zasadach mają zastosowanie Ogólne warunki wydawania i uŜytkowania
kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A.

