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ING Bank Śląski jest jednym z największych banków w Polsce, który obsługuje zarówno 
klientów indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze. Rozbudowana sieć ponad 400 placówek 
i ponad 650 bankomatów, szeroka oferta kart płatniczych oraz internetowy dostęp do kont 
osobistych i firmowych stanowi nowoczesna ofertę i platformę współpracy z pozostałymi 
podmiotami Grupy ING. 
Grupa ING jest wywodzącą się z Holandii, globalną instytucją finansową świadczącą usługi  
z zakresu bankowości, ubezpieczeń i zarządzania aktywami dla klientów detalicznych  
i korporacyjnych w ponad 50 krajach. Zatrudnia ponad 114 tysięcy pracowników w wielu 
znakomitych firmach, które obsługują swoich klientów pod marka ING. 

 

 
WyŜsze oprocentowanie OKO w ING Banku Śląskim 
 
ING Bank Śląski podj ął decyzj ę o podwy Ŝszeniu oprocentowania Otwartego Konta 
Oszczędno ściowego o 0,25 pkt. proc. dla klientów indywidualny ch i małych firm. Nowe stawki 
obowi ązują od 7 lipca b.r. 
 
„ING Bank Śląski konsekwentnie podwyŜsza oprocentowanie depozytów. To juŜ trzecia podwyŜka 
oprocentowania Otwartego Konta Oszczędnościowego w tym roku. Dzięki przeprowadzanym podwyŜkom 
chcemy utrzymywać na wysokim poziomie atrakcyjność i konkurencyjność oferty depozytowej Banku – 
powiedziała Barbara Borgieł - Cury, Dyrektor Departamentu Detal icznych Produktów Depozytowych  w 
ING Banku Śląskim.  
 
 
Produkt 

Środki zgromadzone 
na koncie 

Oprocentowanie  
przed zmian ą 

Oprocentowanie  
po zmianie 

Zmiana 

poniŜej 100.000 PLN 4,75% 5,00% +0,25% Otwarte Konto 
Oszczędno ściowe od 100.000 PLN 5,00% 5,25% +0,25% 
 
Otwarte Konto Oszczędnościowe jest wygodną i opłacalną formą lokowania nadwyŜek finansowych. Jego 
atutami są: wysokie oprocentowanie, miesięczna kapitalizacja odsetek, bezpłatne otwarcie i obsługa 
rachunku. Wpłaty, jak i wypłaty z Otwartego Konta Oszczędnościowego moŜna dokonywać w dowolnej 
wysokości i w dowolnym momencie bez utraty naliczonych odsetek. Otwarcie i obsługa Otwartego Konta 
Oszczędnościowego moŜliwa jest zarówno w oddziałach Banku, jak i za pośrednictwem Internetu czy 
telefonu. 
 
Przypominamy, Ŝe ING Bank Śląski proponuje swoim Klientom lokowanie nadwyŜek finansowych takŜe na 
równie atrakcyjnie oprocentowanych lokatach terminowych. Oprocentowanie lokat terminowych o stałej 
stopie procentowej w PLN sięga obecnie 5,25% natomiast internetowej eLokaty – 5,50%. Warunkiem 
załoŜenia eLokaty jest posiadanie systemu bankowości internetowej ING BankOnLine. eLokatę moŜna 
załoŜyć na 3, 6 lub 12 miesięcy natomiast standardową lokatę terminową o stałej stopie procentowej w PLN 
na 6, 12 lub 24 miesiące. 
 
 
  
ING Bank Śląski aktualnie oferuje klientom indywidualnym i mały m firmom nast ępujące produkty 
oszcz ędno ściowe : 

Oprocentowanie zmienne : Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN, EUR, USD i GBP. 

oprocentowanie 1m 3m 6m 12m 24m Min. wkład 
5,00% Brak  PLN 
5,25% 100 000 zł 

USD 2,00% Brak 
EUR 2,00% Brak 

 Zmienne 

GBP 3,00% Brak 
 
Oprocentowanie stałe : Lokaty terminowe o stałej stopie procentowej w PLN, EUR i USD. 

oprocentowanie 1m 3m 6m 12m 24m Min. wkład 
PLN - - 4,75% 5,00% 5,25% 1000 zł 
USD - - - 1,80% 2,00% 500 USD 

 Stałe 

EUR - - - 2,25% 2,50% 500 EUR 
 

eLokata PLN - 5,00% 
(5,75%) 

5,30% 
(6,00%) 

5,50% 
(6,00%) 

- 1000 zł 
(od 100 000 zł) 

 

Katowice, 07.07.2008 r. 


