Załącznik do Zarządzenia nr Fin/278/2013
Prezesa Zarządu
ING Banku Śląskiego S.A.
z dnia 16 maja 2013 r.

REGULAMIN

SKUPU ZNISZCZONYCH ZAGRANICZNYCH
ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH

Postanowienia ogólne
§1
1. Za zagraniczny znak pieniężny zakwalifikowany jako obiegowy i dopuszczony do skupu lub
przyjmowania we wpłatach, uważa się banknot, który:
1) zachował 100% powierzchni pierwotnej,
2) pozostaje prawnym środkiem płatniczym,
3) jego autentyczność nie budzi zastrzeżeń,
4) nie jest uszkodzony lub zaplamiony,
5) na jego powierzchni nie zamieszczono żadnych napisów, nadruków, rysunków, pieczęci lub
innych znaków,
6) zachował cechy umożliwiające identyfikacje nominalnej wartości – w przypadku zatarcia
elementów graficznych.
2. Bank może zakwalifikować jako obiegowe i dopuszczone do skupu lub przyjmowania we
wpłatach za 100 % wartości nominalnej banknoty uszkodzone, które spełniają warunki paragrafu
1 punkt 1 podpunkt 1 do 3 oraz charakteryzują się jedną z podanych niżej cech:
1) posiadają na powierzchni (awersie lub rewersie) maksymalnie trzy pieczątki prostokątne o
boku nie większym niż 2 cm każda lub maksymalnie trzy pieczątki okrągłe o maksymalnej
średnicy 2 cm każda. Pieczątki, o których mowa nie mogą ograniczać czytelności banknotu;
2) posiadają na powierzchni maksymalnie trzy napisy, rysunki lub inne znaki o powierzchni nie
przekraczającej 2 cm2 każdy, które nie ograniczają czytelności banknotu, wykonane piórem,
długopisem lub innym nie dającym się usunąć środkiem;
3) są naddarte, jednak uszkodzenie znajduje się na zewnątrz rysunku banknotu;
4) posiadają maksymalnie trzy ślady zgięcia widoczne na rysunku banknotu, nie powodujące
jednak zmniejszenia jego czytelności.
3. Odstępstwo zawarte w § 1 pkt 2 stosuje się wyłącznie do walut USD, EUR, GBP. Pozostałe
waluty przedstawione do skupu lub przyjmowania we wpłatach podlegają klasyfikacji zgodnie z §
1 pkt 1.
§2
1. Za zniszczony zagraniczny znak pieniężny, zwany dalej destruktem, uważa się:
1) banknot, który:
a) pozostaje prawnym środkiem płatniczym,
b) jego autentyczność nie budzi zastrzeżeń,
c) zachował od 95%, do 100 % powierzchni pierwotnej oraz:
 jedną z dwóch numeracji, a w przypadku gdy banknot jest sklejony z dwóch jego
części jedna z dwóch numeracji oraz co najmniej trzy elementy pozostałej numeracji.
Przez numerację rozumie się oznaczenie serii i numeru, a przez element numeracji –
literę serii lub cyfrę numeru.
 cechy umożliwiające identyfikację nominalnej wartości – w przypadku zatarcia
elementów graficznych.
d) posiada na powierzchni (awersie lub rewersie) napis/y, rysunek/i, pieczęć/ie lub inny/e
znak/i przekraczające swoją ilością lub powierzchnią zasady określone w paragrafie 1
punkt 2 podpunkty 1) lub/i 2);
e) posiadają więcej niż trzy ślady zgięć nie powodujące jednak zmniejszenia jego
czytelności.
2) Zniszczone monety zagranicznych znaków pieniężnych nie są przyjmowane do skupu ani
wpłaty. Cechy kwalifikujące monetę jako zniszczoną to:
a) ubytki pierwotnej powierzchni (np. przedziurowane, obcięte, opiłowane, poryte),
b) powierzchnia zniekształcone poprzez pogięcie,
c) uszkodzenie wskutek umieszczenia na nich trwałego napisu, rysunku lub innego znaku,
d) przebarwienie (np. rdza, patyna itp.).
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2. ING Bank Śląski S.A., zwany dalej Bankiem, skupuje wyłącznie destrukty banknotów dla walut:
1) USD,
2) EUR
3) GBP
3. Skup destruktów prowadzą Oddziały Banku wymienione w Załączniku nr 1 do Regulaminu skupu
zniszczonych zagranicznych znaków pieniężnych.
4. Zapłata za skupione zagraniczne znaki pieniężne wypłacana jest przez Bank w złotych i następuje
w momencie zawarcia transakcji.
5. Na dowód zawarcia transakcji skupu destruktu Klient otrzymuje dokument potwierdzające jej
zawarcie.
6. W przypadku, kiedy klient odmawia zaakceptowania banknotu jako „destrukt” pracownik
zobowiązany jest odmówić skupu banknotu.
7. Klient może żądać zwrotu „destruktu” przed przeprowadzeniem transakcji, po jej zawarciu Klient
nie może żądać jej wycofania i / lub zwrotu destruktu.
Zasady ustalania prowizji od skupowanych destruktów.
§3
1.

Do ustalenia wartości nominalnej destruktu stosuje się tabele kursowa ING Banku Śląskiego S.A.
dla operacji gotówkowych.

2.

Przy zawieraniu transakcji skupu destruktu stosuje się kurs kupna danej waluty obowiązujący w
chwili jej zawierania.

3. Jeżeli banknot został zakwalifikowany jako destrukt ze względu na jeden z następujących
elementów:
 napisy,
 nadruki,
 rysunki,
 pieczęcie lub inne znaki,
przekraczające swoją ilością lub powierzchnią zasady określone w paragrafie 1 punkt 2 podpunkty
1) lub/i 2), ale nie posiada ubytków powierzchni, wówczas Bank pobiera prowizje w wysokości
3% wartości nominalnej banknotu.
4. Jeżeli banknot został zakwalifikowany jako destrukt ze względu na:
 silne zużycie,
 zaplamienia,
 przedarcia,
ale nie posiada ubytków powierzchni, wówczas Bank pobiera prowizje w wysokości 10% wartości
nominalnej banknotu.
5. Jeżeli banknot ze względu na ubytki powierzchni został zakwalifikowany jako destrukt i zachował
nie mniej niż 95% powierzchni pierwotnej, wówczas Bank pobiera prowizję w wysokości 15%
wartości nominalnej banknotu.
6. Prowizje wymieniona w paragrafie 3 punkt 3 do 5 pobiera się w wysokości nie mniejszej niż 2 zł
od banknotu.
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§4
W przypadku przedstawienia do skupu banknotów, co do których zachodzi podejrzenie, ze powstały w
celach przestępczych (w tym w związku z preparowaniem banknotów), Oddział Banku zatrzymuje
banknoty i sporządza protokół zatrzymania zgodny z aktualnym Zarządzeniem Prezesa Narodowego
Banku Polskiego w sprawie zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych.
§5
Bank może zawiesić skup destruktów z powodów niezależnych od Banku, w przypadku zmiany
warunków odsprzedaży lub wycofania się kontrahenta z przyjmowania destruktów.
Klient o tym fakcie jest informowany w sposób zwyczajowo przyjęty w Banku.
§6
Wykaz Oddziałów ING Banku Śląskiego SA upoważnionych do skupu zniszczonych zagranicznych
znaków pieniężnych ogłaszany jest w formie Komunikatu i zamieszczony na Tablicy ogłoszeń w
Oddziałach Banku oraz na stronie internetowej pod adresem www.ingbank.pl.
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