Zmiany w Tabeli
Opłat i Prowizji
Sprawdź zmiany dla swojego konta
Obowiązuje od 1.03.2017 r.

CO SIĘ ZMIENIA
Rozdział I Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych polskich (PLN) /
walutach obcych
a) Otwarcie, prowadzenie, wyciągi, duplikaty, zaświadczenia, opinie.

Zmiana treści przypisu
Przypis obowiązujący do 28.02.2017 r.
1
warunki szczególne dotyczące oferowania KONTA Premium określone są w Załączniku nr 2 do niniejszej Tabeli Opłat i Prowizji.
Przypis obowiązujący od 1.03.2017 r.
1
Konto Premium oferowane jest Klientom korzystającym z ofert: Premium, Private Banking oraz Wealth Management. Otwierane jest wyłącznie przez doradców
dedykowanych do obsługi tych Klientów. Opis warunków umożliwiających skorzystanie z ww. ofert znajduje się w rozdziale „Definicje i zasady pobierania opłat
i prowizji”, pkt 17–20.

b) Wpłata / wypłata gotówkowa, polecenie przelewu, stałe zlecenie, polecenie zapłaty:
Lp.
1.1

1.3

2.1

3.1

Tytuł opłaty i prowizji

Produkt

do 28.02.2017 r.

od 1.03.2017 r.

Wpłata własna gotówki w Oddziale
Banku1

Rachunki
Oszczędnościowo-Rozliczeniowe
w walutach obcych

0 PLN

0 PLN / 9 PLN2

Wpłata gotówki w Oddziale Banku
dokonywana przez osoby trzecie
(opłata pobierana od osoby
dokonującej wpłaty)

Konto z Lwem Direct,
Konto z Lwem Komfort,
Konto z Lwem Premium,
Konto z Lwem Klasyczne
i Konto z Lwem Student

0,5% kwoty
wpłaty i 10 PLN

9 PLN

Wpłata gotówki w Oddziale Banku
dokonywana przez osoby trzecie
(opłata pobierana od osoby
dokonującej wpłaty)

Rachunki
Oszczędnościowo-Rozliczeniowe
w walutach obcych

0 PLN

9 PLN

Wypłata gotówki w Oddziale Banku

Rachunki
Oszczędnościowo-Rozliczeniowe
w walutach obcych

0 PLN

0 PLN / 9 PLN2

Konto z Lwem Komfort

0 PLN

0 PLN / 9 PLN5

Konto z Lwem Direct

9 PLN2

9 PLN4

Konto z Lwem Klasyczne,
Konto z Lwem Student

5 PLN2

5 PLN4

Konto z Lwem Direct,
Konto z Lwem Komfort,
Konto z Lwem Premium,
Konto z Lwem Klasyczne
i Konto z Lwem Student

0 PLN

0 PLN

Konto z Lwem Komfort

0 PLN

0 PLN / 9 PLN 8

Konto z Lwem Direct,
Konto z Lwem Klasyczne,
Konto z Lwem Student

9 PLN6

9 PLN7

Konto z Lwem Direct,
Konto z Lwem Komfort,
Konto z Lwem Premium,
Konto z Lwem Klasyczne
i Konto z Lwem Student

0 PLN

0 PLN

Przelew wewnętrzny (na rachunek
w Banku), złożony:
do 28.02.2017 r.
a) w Oddziale Banku4
od 1.03.2017 r.
a) w Oddziale Banku3
do 28.02.2017 r.
c) poprzez aplikację mobilną –
przelew na telefon
od 1.03.2017 r.
c) poprzez system bankowości
internetowej – przelew na telefon

3.2

Przelew krajowy (w PLN, na rachunek
w innym banku w kraju), złożony:
do 28.02.2017 r.
a) w Oddziale Banku4
od 1.03.2017 r.
a) w Oddziale Banku3
do 28.02.2017 r.
d) poprzez aplikację mobilną –
Przelew na telefon
od 1.03.2017 r.
d) poprzez system bankowości
internetowej – przelew na telefon

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.
1

2

Zmiana treści / numeracji / dodanie nowych przypisów.
Przypisy obowiązujące do 28.02.2017 r.
2
stawka nie obowiązuje dla przelewów na rachunki oszczędnościowe w PLN, na rachunki lokacyjno-rozliczeniowe w PLN, na rachunki lokat, na rachunki lokat
w okresie subskrypcji (dotyczy Inwestycyjnej Lokaty Terminowej), na rachunki nabyć jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dostępnych w ofercie Banku,
w celu zakupu jednostek uczestnictwa na rzecz posiadacza Konta oraz na rachunki posiadacza Konta w ING Securities S.A.
3
stawka nie obowiązuje dla przelewów na rachunki lokat, na rachunki lokat w okresie subskrypcji (dotyczy Inwestycyjnej Lokaty Terminowej).
4
stawka obowiązuje również dla zleceń realizowanych przez odpowiednich doradców dedykowanych do obsługi Klientów objętych Ofertami: Premium, Private
Banking, Wealth Management.
5
opłata nie jest pobierana w przypadku transakcji płatniczych w ramach stałego zlecenia na rachunki prowadzone w Banku.
6
stawka nie obowiązuje dla przelewów na rachunki nabyć jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dostępnych w ofercie Banku w celu zakupu jednostek
uczestnictwa na rzecz posiadacza Konta.
Przypisy obowiązujące od 1.03.2017 r.
2
pierwsza transakcja w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca jest bezpłatna, każda kolejna za opłatą 9 PLN.
3
stawka obowiązuje również dla zleceń realizowanych przez odpowiednich doradców dedykowanych do obsługi Klientów objętych Ofertami: Premium, Private
Banking, Wealth Management.
4
stawka nie obowiązuje dla przelewów na rachunki oszczędnościowe w PLN, na rachunki Otwartego Konta Oszczędnościowego (dla przedsiębiorców) w PLN, na
rachunki lokat, na rachunki lokat w okresie subskrypcji (dotyczy Inwestycyjnej Lokaty Terminowej oraz Inwestycyjnej Lokaty Terminowej Plus), na rachunki nabyć
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dostępnych w ofercie Banku, w celu zakupu jednostek uczestnictwa na rzecz posiadacza Konta oraz na rachunki
posiadacza Konta w ING Securities S.A.
5
stawka 0 PLN obowiązuje dla pierwszego przelewu wewnętrznego (na rachunek w Banku) albo pierwszego przelewu krajowego (w PLN, na rachunek w innym banku
w kraju) w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca, każdy kolejny za opłatą 9 PLN. Stawka 0 PLN obowiązuje zawsze dla
przelewów na rachunki oszczędnościowe w PLN, na rachunki Otwartego Konta Oszczędnościowego (dla przedsiębiorców) w PLN, na rachunki lokat, na rachunki lokat
w okresie subskrypcji (dotyczy Inwestycyjnej Lokaty Terminowej oraz Inwestycyjnej Lokaty Terminowej Plus), na rachunki nabyć jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych dostępnych w ofercie Banku, w celu zakupu jednostek uczestnictwa na rzecz posiadacza Konta oraz na rachunki posiadacza Konta w ING Securities S.A.
6
stawka nie obowiązuje dla przelewów na rachunki lokat, na rachunki lokat w okresie subskrypcji (dotyczy Inwestycyjnej Lokaty Terminowej).
7
stawka nie obowiązuje dla przelewów na rachunki nabyć jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dostępnych w ofercie Banku w celu zakupu jednostek
uczestnictwa na rzecz posiadacza Konta.
8
stawka 0 PLN obowiązuje dla pierwszego przelewu wewnętrznego (na rachunek w Banku) albo pierwszego przelewu krajowego (w PLN, na rachunek w innym Banku
w kraju) w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca, każdy kolejny za opłatą 9 PLN. Stawka 0 PLN obowiązuje zawsze
dla przelewów na rachunki nabyć jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dostępnych w ofercie Banku w celu zakupu jednostek uczestnictwa na rzecz
posiadacza Konta.
9
opłata nie jest pobierana w przypadku transakcji płatniczych w ramach stałego zlecenia na rachunki prowadzone w Banku.

Wyjaśnienia do zmian w przypisach obowiązujących od 1.03.2017 r.
Przypis nr 2 – wprowadzamy nowy przypis
Przypis nr 3 – przypis dotychczas oznaczony nr 4 oznaczamy nr 3
Przypis nr 4 – przypis dotychczas oznaczony nr 2 oznaczamy nr 4 i zmieniamy jego treść:
- dodajemy zapisy dotyczące produktu Inwestycyjna Lokata Terminowa Plus – wprowadzamy produkt do oferty Banku,
- dostosowujemy nazwę konta do stanu faktycznego – rachunek lokacyjno-rozliczeniowy w PLN zmieniamy na Otwarte
Konto Oszczędnościowe (dla przedsiębiorców) w PLN
Przypis nr 5 – wprowadzamy nowy przypis
Przypis nr 6 – przypis dotychczas oznaczony nr 3 oznaczamy nr 6
Przypis nr 7 – przypis dotychczas oznaczony nr 6 oznaczamy nr 7
Przypis nr 8 – wprowadzamy nowy przypis
Przypis nr 9 – przypis dotychczas oznaczony nr 5 oznaczamy nr 9
Lp.
3.5

Tytuł opłaty i prowizji
Opłata dodatkowa
do 28.02.2017 r.
a) Przelew w PLN wykonany poprzez system SORBNET dla kwot równych lub wyższych 1 mln PLN – opłata
dodatkowa do pkt. 3.2 a) c) e) f)
od 1.03.2017 r.
a) Przelew w PLN wykonany poprzez system SORBNET dla kwot równych lub wyższych 1 mln PLN – opłata
dodatkowa do pkt 3.2 a) c) f)

W pkt 3.5 lit. a) korygujemy oczywistą omyłkę dotyczącą dodatkowej opłaty za wykonanie przelewu przez system SORBNET
w opcji Express ELIXIR. Usuwamy nadmiarowe odwołania, tj. dodatkową opłatę za realizację przelewu w PLN wykonywanego
poprzez system SORBNET w przypadku Przelewu krajowego (w PLN, na rachunek w innym banku w kraju), złożonego poprzez
system bankowości internetowej – przelew Express ELIXIR – w praktyce opłata nie występuje.

3

Rozdział II Rachunki Oszczędnościowe i rachunki lokat terminowych
w złotych polskich (PLN) / walutach obcych
do 28.02.2017 r.

od 1.03.2017 r.

1.4

Lp.

Wpłata własna gotówki w Oddziale Banku

Tytuł opłaty i prowizji

0 PLN

0 PLN / 9 PLN1

1.5

Wpłata gotówki w Oddziale Banku dokonywana przez osoby
trzecie (opłata pobierana od osoby dokonującej wpłaty)

0 PLN

9 PLN

1.6

Wypłata środków w PLN / walutach obcych z rachunku
wykonywana w formie
0 / 6 PLN lub 10 PLN1, 2

0 PLN / 9 PLN1

0 / 6 PLN lub 10 PLN1, 2

0 PLN / 9 PLN2

1.6.1

wypłaty gotówki

1.6.2

przelewu na rachunki własne posiadacza rachunku
prowadzone w Banku, złożonego:
a) w Oddziale Banku

1.6.3

1.7

b) poprzez system bankowości internetowej

0 PLN

0 PLN

c) poprzez serwis automatyczny HaloŚląski

0 / 6 PLN lub 10 PLN1, 2

0 PLN / 9 PLN2

d) poprzez serwis operatorski HaloŚląski

0 / 6 PLN lub 10 PLN1, 2

0 PLN / 9 PLN2

a) w Oddziale Banku

0 / 6 PLN lub 10 PLN1, 2

0 PLN / 9 PLN2

b) poprzez system bankowości internetowej

0 / 6 PLN lub 10 PLN1, 2

0 PLN / 9 PLN2

c) poprzez serwis automatyczny HaloŚląski

0 / 6 PLN lub 10 PLN1, 2

0 PLN / 9 PLN2

d) poprzez serwis operatorski HaloŚląski

0 / 6 PLN lub 10 PLN

0 PLN / 9 PLN2

przelewu na rachunki własne posiadacza rachunku
prowadzone w innych bankach, złożonego:

1, 2

do 28.02.2017 r.
Wypłata środków w PLN / walutach obcych z rachunku, wykonana
w formie polecenia przelewu, złożonego w Oddziale Banku na rachunki
własne lokat oraz rachunki służące do przechowywania wpłat na
poczet składki ubezpieczeniowej (dotyczy Inwestycyjnego Planu
Ubezpieczeniowego) oraz na rachunki lokat w okresie subskrypcji
(dotyczy Inwestycyjnej Lokaty Terminowej) posiadacza rachunku

0 PLN

0 PLN

od 1.03.2017 r.
Wypłata środków w PLN / walutach obcych z rachunku,
wykonana w formie polecenia przelewu, złożonego w Oddziale
Banku na rachunki własne lokat oraz na rachunki lokat w okresie
subskrypcji (dotyczy Inwestycyjnej Lokaty Terminowej oraz
Inwestycyjnej Lokaty Terminowej Plus) posiadacza rachunku

0 PLN

0 PLN

Zmiana treści przypisów
Przypisy obowiązujące do 28.02.2017 r.
1
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.
2
tylko jedna transakcja przelew / wypłata jest bezpłatna, niezależnie od formy wykonania (wypłata gotówkowa lub polecenie przelewu) oraz miejsca złożenia.
Przypisy obowiązujące od 1.03.2017 r.
1
pierwsza transakcja w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca jest bezpłatna, każda kolejna za opłatą 9 PLN.
2
pierwsza transakcja przelewu w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca jest bezpłatna, niezależnie od typu przelewu
(na rachunki własne posiadacza rachunku prowadzone w Banku / w innych bankach), każda kolejna za opłatą 9 PLN.

Podstawy zmian – dla Rozdziału I (lit. b) i II

Zmiana Tabeli Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego S.A. dla osób fizycznych polegająca na:
•
podwyższeniu opłat i prowizji wprowadzona jest na podstawie § 81 ust. 3 pkt 2, Regulaminu świadczenia przez ING Bank
Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo–rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych
dla osób fizycznych (dalej: Regulamin) – wzrost o 4,7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny w sierpniu 2016 roku
w stosunku do sierpnia 2015 roku. Dotyczy Rozdziału II, pkt 1.6 (z wyłączeniem ppkt 1.6.2 lit. b).

4

•

podwyższeniu opłat i prowizji, których dotychczasowa wysokość wynosi 0 zł, wprowadzona jest na podstawie
§ 81 ust. 4 w związku z ust. 3 pkt 2 Regulaminu – wzrost o 4,7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny w sierpniu 2016 roku
w stosunku do sierpnia 2015 roku. Dotyczy Rozdziału I, pkt 1.1, 1.3 (drugi wiersz), 2.1, 3.1 (pierwszy wiersz, pierwsza
linia), 3.2 (pierwszy wiersz, pierwsza linia) oraz Rozdziału II, pkt 1.4 i 1.5.

•

obniżeniu opłat i prowizji wprowadzona jest na podstawie § 81 ust. 5 Regulaminu – decyzja Banku dotycząca obniżenia
stawki pobieranej prowizji. Dotyczy Rozdziału I, pkt 1.3 (pierwszy wiersz) oraz Rozdzialu II, pkt 1.6 (z wyłączeniem
ppkt 1.6.2 lit. b).

•

wprowadzeniu opłaty za przelew na telefon złożony poprzez system bankowości internetowej, wprowadzona jest na
podstawie § 34 ust. 10 zdanie pierwsze Regulaminu świadczenia usług Systemu bankowości internetowej ING Banku
Śląskiego S.A. – wprowadzenie nowej funkcjonalności w systemie bankowości internetowej. Dotyczy Rozdziału I, pkt 3.1
(drugi wiersz) i 3.2 (drugi wiersz).

Zmiany tytułów oraz wysokości opłat i prowizji wskazujemy w tabelach.
Wyjaśnienia do zmian przypisów i korekty oczywistej omyłki umieszczamy pod tabelami w Rozdziale I i II.

Rozdział III Usługi w zakresie wydawania i obsługi kart płatniczych
a) Karta płatnicza do rachunku (karta debetowa)

Lp.
1.11

Tytuł opłaty i prowizji

do 28.02.2017 r.

od 1.03.2017 r.

VISA zbliżeniowa,
VISA NFC, Zbliżak
VISA PAYWAVE w formie naklejki,
Debit MasterCard zbliżeniowa,
Maestro w EUR

0 PLN

0 PLN

Realizacja transakcji kartowej –
wypłata gotówki
a) w bankomatach Banku i sieci
Planet Cash w kraju

do 28.02.2017 r.
b) w bankomatach i kasach innych
banków lub podmiotów w kraju
(innych niż wymienione w lit. a)
od 1.03.2017 r.
c) pozostałe wypłaty gotówki w PLN
• z rachunków KONTO Student,
Klasyczne

VISA zbliżeniowa,
VISA NFC, Zbliżak
VISA PAYWAVE w formie naklejki,
Debit MasterCard zbliżeniowa,
Maestro w EUR

3% kwoty wypłaty

3% kwoty wypłaty
min. 5 PLN

3% kwoty wypłaty

Maestro w EUR

do 28.02.2017 r.
c) w bankomatach i kasach banków
za granicą i / albo w walucie innej
niż PLN
od 1.03.2017 r.
d) pozostałe wypłaty gotówki
w walucie innej niż PLN

VISA zbliżeniowa,
VISA NFC, Zbliżak
VISA PAYWAVE w formie naklejki,
Debit MasterCard zbliżeniowa,
Maestro w EUR

do 28.02.2017 r.
d) w ramach usługi Cashback
od 1.03.2017 r.
b) w ramach usługi Cashback

tytuł dotychczas
oznaczony lit. b)
oznaczamy lit. c)
oraz zmieniamy
jego treść

VISA zbliżeniowa,
VISA NFC, Zbliżak
3% kwoty wypłaty
VISA PAYWAVE w formie naklejki,
min. 5 PLN
Debit MasterCard zbliżeniowa

• z rachunków
oszczędnościowo-rozliczeniowych
w EUR

do 28.02.2017 r.
c) w bankomatach i kasach banków
za granicą i / albo w walucie innej
niż PLN
od 1.03.2017 r.
d) pozostałe wypłaty gotówki
w walucie innej niż PLN

1.12

Produkt

tytuł dotychczas
oznaczony lit. c)
oznaczamy lit. d)
oraz zmieniamy
jego treść

VISA zbliżeniowa,
VISA NFC,
Debit MasterCard zbliżeniowa

6% kwoty wypłaty

3% kwoty wypłaty

Maestro w EUR

6% kwoty wypłaty
min. 9 PLN

3% kwoty wypłaty

VISA zbliżeniowa,
VISA NFC, Zbliżak
VISA PAYWAVE w formie naklejki,
Debit MasterCard zbliżeniowa,
Maestro w EUR

tytuł dotychczas
oznaczony lit. d)
oznaczamy lit. b)

Sprawdzenie salda dostępnego na
rachunku – opłata pobierana na
koniec cyklu rozliczeniowego
do 28.02.2017 r.
a) w bankomatach Banku w kraju
b) w bankomatach sieci Planet Cash
w kraju
od 1.03.2017 r.
a) w bankomatach Banku i sieci
Planet Cash w kraju

a) 0 PLN5
VISA zbliżeniowa,
VISA NFC

a) bez opłat
b) 0 PLN5

5

tytuły dotychczas
oznaczone lit. a) i b)
łączymy
i oznaczamy lit. a)

5

Lp.

Tytuł opłaty i prowizji
do 28.02.2017 r.
a) w bankomatach Banku w kraju
b) w bankomatach sieci Planet Cash
w kraju
od 1.03.2017 r.
a) w bankomatach Banku i sieci
Planet Cash w kraju

do 28.02.2017 r.

od 1.03.2017 r.

Debit MasterCard zbliżeniowa,
Maestro w EUR

a) bez opłat
b) 0 PLN

tytuły dotychczas
oznaczone lit. a) i b)
łączymy
i oznaczamy lit. a)

a) 0 PLN

do 28.02.2017 r.
c) w pozostałych bankomatach
w kraju (innych niż wymienione
w lit. a) i b)
od 1.03.2017 r.
b) w pozostałych bankomatach

b) 1,50 PLN5
VISA zbliżeniowa,
VISA NFC

do 28.02.2017 r.
c) w pozostałych bankomatach
w kraju (innych niż wymienione
w lit. a) i b)
od 1.03.2017 r.
b) w pozostałych bankomatach
5

Produkt

tytuł dotychczas
oznaczony lit. c)
oznaczamy lit. b)
oraz zmieniamy
jego treść

c) 1,50 PLN5

b) 1,50 PLN
Debit MasterCard zbliżeniowa,
Maestro w EUR

tytuł dotychczas
oznaczony lit. c)
oznaczamy lit. b)
oraz zmieniamy
jego treść

c) 1,50 PLN

usługa nie jest dostępna dla karty Visa NFC.

Ponadto zmieniamy treści przypisów nr 1 i 4.

Przypisy obowiązujące do 28.02.2017 r.
1
dla kart Visa zbliżeniowa i Debit MasterCard zbliżeniowa – opłata pobierana, jeżeli brak transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 300 PLN (w przypadku posiadaczy
Kont Direct w wieku 18–26 lat w okresie do 28.03.2017 r. na kwotę 200 PLN) dokonanych kartami wydanymi użytkownikowi do jednego rachunku i rozliczonych
przez Bank w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca. Kwota transakcji bezgotówkowych jest liczona łącznie dla
dowolnej kombinacji kart Visa zbliżeniowa, Debit MasterCard zbliżeniowa, Zbliżak Visa oraz Zbliżak MasterCard posiadanych przez danego użytkownika wydanych do
jednego rachunku.
4
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 liczby kart płatniczych posiadanych do Kont Direct.
Przypisy obowiązujące od 1.03.2017 r.
1
dla kart Visa zbliżeniowa i Debit MasterCard zbliżeniowa – opłata pobierana, jeżeli brak transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 300 PLN (w przypadku posiadaczy
Kont Direct w wieku 18–26 lat na kwotę 200 PLN) dokonanych kartami wydanymi użytkownikowi do jednego rachunku i rozliczonych przez Bank w okresie miesiąca
liczonego od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca. Kwota transakcji bezgotówkowych jest liczona łącznie dla dowolnej kombinacji kart Visa
zbliżeniowa, Debit MasterCard zbliżeniowa oraz Zbliżak Visa posiadanych przez danego użytkownika wydanych do jednego rachunku.
4
opłata nie jest pobierana w przypadku posiadaczy Kont Direct w wieku 13–26 lat, za pierwsze zamówienie Mojej Karty albo pierwsze dokonanie zmiany wizerunku
karty, niezależnie od liczby kart płatniczych posiadanych do Kont Direct.

W pkt 1.11 i 1.12 doprecyzowujemy również tytuły opłat i prowizji.
Lp.
1.3

Tytuł opłaty i prowizji
Wydanie nowej karty w miejsce
zastrzeżonej / reklamowanej /
wydanej po zmianie danych
na karcie

Produkt

do 28.02.2017 r.

od 1.03.2017 r.

Zbliżak VISA PAYWAVE w formie
naklejki

0 PLN

nie dotyczy

W pkt 1.3 korygujemy oczywistą omyłkę dotyczącą wskazywania opłaty (0 zł) za wydanie nowej karty Zbliżak VISA
PAYWAVE w formie naklejki w miejsce zastrzeżonej / reklamowanej / wydanej po zmianie danych na karcie – we wskazanych
przypadkach nie ma takiej możliwości.

b) Karty przedpłacone
Lp.
1.13
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Tytuł opłaty i prowizji
Realizacja transakcji kartowej – wypłata gotówki
do 28.02.2017 r.
a) w bankomatach Banku w kraju
b) w bankomatach i kasach innych banków, podmiotów w kraju
c) w bankomatach i kasach banków za granicą i / lub w walucie
innej niż PLN
d) w ramach usługi Cashback
od 1.03.2017 r.
a) w bankomatach Banku i sieci Planet Cash w kraju
b) w ramach usługi Cashback
c) pozostałe wypłaty gotówki w PLN
d) pozostałe wypłaty gotówki w walucie innej niż PLN

do 28.02.2017 r.

od 1.03.2017 r.
w tytule oznaczonym
lit. a) zmieniamy treść
tytuły dotychczas
oznaczone lit. b) i c)
oznaczamy odpowiednio
lit. c) i d) oraz zmieniamy
ich treść
tytuł dotychczas
oznaczony lit. d)
oznaczamy lit. b)

Podstawy zmian – dla Rozdziału III (lit. a)

Zmiana Tabeli Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego S.A. dla osób fizycznych polegająca na:
•

obniżeniu opłat i prowizji, wprowadzona jest na podstawie § 81 ust. 5 Regulaminu – decyzja Banku dotycząca obniżenia
stawki pobieranej prowizji. Dotyczy Rozdziału III, pkt 1.11 (czwarty, piąty, siódmy, ósmy wiersz).

•

wprowadzeniu opłaty za sprawdzenie salda w bankomatach za granicą, wprowadzana jest na podstawie § 81 ust. 7
Regulaminu – decyzja Banku dotycząca wprowadzenia opłaty za usługę, która dotychczas oferowana była bezpłatnie
i nie była przewidziana w obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji. Dotyczy Rozdziału III, pkt. 1.12 (wiersz czwarty i piąty).

Zmiany tytułów wraz z wyjaśnieniami oraz zmiany wysokości opłat i prowizji wskazujemy w tabelach.
Wyjaśnienia do zmian przypisów i korekty oczywistej omyłki umieszczamy pod tabelami w Rozdziale III.

Rozdział VIII Inne usługi bankowe

Usuwamy pkt 7 w brzmieniu: Przeliczanie i zamiana banknotów (monet) na banknoty (monety) o innych nominałach w PLN:
0,5% kwoty transakcji min. 10 PLN.

W konsekwencji usunięcia pkt 7, tytuły oznaczone dotychczas numerami od 8 do 22.2 zostają oznaczone numerami
od 7 do 21.2.

Podstawa zmiany – dla Rozdziału VIII

Zmiana Tabeli Opłat I Prowizji ING Banku Śląskiego S.A. dla osób fizycznych polegająca na:
•

wycofaniu usługi przeliczania i zamiany banknotów (monet) na banknoty (monety) o innych nominałach w PLN
wprowadzona jest na podstawie § 81 ust. 11 w związku z § 107 ust. 1, pkt 3 Regulaminu – rezygnacja przez Bank
z wykonywania określonych czynności.

Definicje i zasady pobierania opłat i prowizji

•
W pkt 17.1 b) doprecyzowujemy zapisy dotyczące kryterium wpływów wymaganych do skorzystania z Oferty Premium.
do 28.02.2017 r.
17. Dedykowane Oferty kierowane przez Bank do wybranych Klientów detalicznych, spełniających wskazane kryteria
finansowe:
1) Oferta Premium:
b) dla osób fizycznych z regularnymi każdomiesięcznymi wpływami na Konto Premium powyżej 10 tys. PLN.
od 1.03.2017 r.
17. Dedykowane Oferty kierowane przez Bank do wybranych Klientów detalicznych, spełniających wskazane kryteria
finansowe:
1) Oferta Premium:
b) dla osób fizycznych z regularnymi każdomiesięcznymi, jednorazowymi wpływami na rachunek powyżej 10 tys. PLN.
•
W pkt 18 doprecyzowujemy i uzupełniamy definicję aktywów branych przez Bank pod uwagę do weryfikacji spełnienia
kryterium aktywowego dla ofert skierowanych do Klientów zamożnych (Oferta Premium, Private Banking, Wealth
Mangement):
do 28.02.2017 r.
Aktywa, o których mowa w pkt. 17, definiowane są jako suma sald środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościoworozliczeniowych, oszczędnościowych, terminowych lokatach oszczędnościowych prowadzonych w Banku w PLN lub
w walutach obcych (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.
od 1.03.2017 r.
Aktywa, o których mowa w pkt. 17, definiowane są jako suma sald środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, terminowych lokatach oszczędnościowych prowadzonych w Banku w PLN lub
w walutach obcych (równowartość w PLN wg kursu średniego NBP) oraz suma wartości wynikających z produktów
inwestycyjnych, ubezpieczeniowych lub innych, posiadanych w Banku lub nabytych za jego pośrednictwem. W przypadku
rachunków wspólnych brane są pod uwagę łączne aktywa zgromadzone w ING Banku Śląskim przez wszystkich
współposiadaczy tych rachunków.
•
Dodajemy pkt 19, w którym definiujemy rodzaje wpływów, które Bank bierze pod uwagę przy weryfikacji spełnienia
kryterium wpływów dla Oferty Premium.
od 1.03.2017 r.
Wpływy, o których mowa w pkt 17.1) b), definiowane są jako wpłata gotówkowa lub przelew z wyjątkiem przelewów z tytułu
odkupienia / umorzenia produktów o charakterze inwestycyjnym lub ubezpieczeniowym oraz z wyjątkiem przelewów
pomiędzy rachunkami własnymi posiadanymi w Banku.
W konsekwencji dodania pkt 19, przesunięciu ulegają dotychczasowe punkty z 19 na 20, z 20 na 21, z 21 na 22.
•
Wycofujemy Załącznik nr 2 do TOiP, w którym określone były szczegółowe warunki oferowania konta Premium.
Podstawowe warunki oferowania tego konta zostały przedstawione w przypisie nr 1 TOiP w Rozdziale I „Rachunki
oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych polskich (PLN) / walutach obcych”.

Podstawa zmian – dla sekcji Definicje i zasady pobierania opłat i prowizji

Zmiana Tabeli Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego S.A. dla osób fizycznych polegająca na doprecyzowaniu i uproszczeniu
istniejących zapisów – aby były bardziej czytelne dla klientów i nie budziły wątpliwości interpretacyjnych.
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