INSTRUKCJA ZAMÓWIENIA KARTY DEBETOWEJ

KROK 1
Zaloguj się do ING BusinessOnLine, kliknij w zakładkę Karty, a następnie wybierz opcję Wnioski
widoczną w lewej części ekranu:

KROK 2
Z listy dostępnych wniosków wybierz i kliknij Wniosek o wydanie karty debetowej:

KROK 3
Wybierz rodzaj karty, jaką chcesz zamówić:

W zależności od rodzaju rachunku, do którego będzie wydana karta, możesz wybrać:
 MasterCard Corporate PLN – dla rachunków prowadzonych w PLN
lub
 MasterCard Business EUR – dla rachunków prowadzonych w EUR.
Możesz wybrać kartę z funkcją sprawdzenia salda w bankomatach ING Banku Śląskiego lub
bez tej opcji.
Następnie wybierz z listy rachunek, do którego ma zostać wydana karta.

KROK 4
Wybierz miejsce, do którego karta zostanie dostarczona.
Przez opcję adres korespondencyjny Klienta rozumie się adres korespondencyjny firmy.
Jeżeli kartę ma pod adresem korespondencyjnym firmy odebrać konkretna osoba, wybierz opcję ze
wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej przez Klienta do odbioru karty:

KROK 5
Następnie wprowadź dane dotyczące nazwy firmy, która będzie figurowała na karcie, a także imię i
nazwisko osoby, która będzie Użytkownikiem karty.
Oba pola mogą zawierać maksymalnie 25 znaków:

KROK 6
Dla karty możesz ustawić kwotowe ograniczenia płatności (miesięczne i dzienne):

Bezgotówkowe transakcje płatnicze to:
 płatności kartą w punktach usługowo-handlowych,
 płatności realizowane na odległość (przez Internet).
Transakcje gotówkowe to wypłata gotówki w bankomacie.
Maksymalny możliwy do ustawienia limit dzienny dla wypłat z bankomatów wynosi 10 000 PLN.
W przypadku ustalenia limitów transakcji gotówkowych i bezgotówkowych na poziomie 0 PLN
karta będzie mogła być użyta jedynie do wpłat gotówki we wpłatomatach.
KROK 7
Ostatnia część formularza to Oświadczenia klienta - pola wymagane zaznaczono na czerwono:

Podając dane osobowe Użytkownika karty należy podać jego imię i nazwisko oraz PESEL (dla
obywatela polskiego) lub serię i numer paszportu (dla obcokrajowca).

Możesz opcjonalnie zawnioskować o:
 objęcie karty pakietem ubezpieczeń - od następstw nieupoważnionego użycia karty oraz
kradzieży gotówki pobranej z bankomatu
 wydanie karty w trybie pilnym - karta jest wtedy wysyłana przesyłką kurierską.
Wspomniane opcje są dodatkowo płatne zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.

Niezbędne jest zaznaczenie oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z regulacjami bankowymi
dotyczącymi kart płatniczych:

KROK 8
Wypełniony formularz prześlij do banku klikając Zatwierdź, a następnie Podpisz i wyślij.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z ING Business Centre pod numerem
32 357 00 24 lub 801 242 242 lub mailowo na adres bc@ingbank.pl. Infolinia działa od poniedziałku
do piątku, w godzinach 8:00-18:00.

