
 

 

 

 

 

Biuro Prasowe ING Banku Śląskiego  

Piotr Utrata  

T   22 820 40 22     

M  601 308 378 

E   piotr.utrata@ingbank.pl 

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków w Polsce, który obsługuje zarówno 
klientów indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze. Rozbudowana sieć ponad 360 placówek 
i ponad 590 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. 

 

 
PoŜyczka na karcie przedpłaconej w ING Banku  
 
Od poniedziałku ING Bank Śląski oferuje po Ŝyczki pieni ęŜne na kartach przedpłaconych. Produkt jest 
skierowany do Klientów indywidualnych zainteresowan ych po Ŝyczką pieni ęŜną, którzy nie posiadaj ą 
konta osobistego w ING. 
 

- „W przypadku klientów, którzy wybiorą poŜyczkę na karcie przedpłaconej Bank, po podjęciu pozytywnej 

decyzji kredytowej, przekazuje kwotę udzielonej poŜyczki pienięŜnej na rachunek karty przedpłaconej. 

Wypłaty z karty są moŜliwe w bankomatach i w transakcjach bezgotówkowych” – powiedziała Dagmara 

Kucharska , Product Manager w ING Banku Śląskim. 

 

Spłata rat poŜyczki następuje takŜe na rachunek karty przedpłaconej. Klient moŜe dokonywać spłaty rat we 

wpłatomatach, kasach ING Banku Śląskiego, a takŜe przelewając pieniądze z innego banku. W przypadku 

utraty waŜności karty Klient ma moŜliwość przelania środków na rachunek nowej karty przedpłaconej, na 

dowolny rachunek lub moŜe wypłacić gotówkę w kasie Banku.  

 

Nowa karta jest wydawana bez opłat na 42 miesiące. PoŜyczka nie moŜe zostać udzielona na okres dłuŜszy 

niŜ 36 miesięcy. Karta wydawana jest z limitami transakcyjnymi: 5000 zł na transakcje gotówkowe oraz do 

wysokości salda rachunku na transakcje bezgotówkowe. Klient ma moŜliwość zmiany tych limitów. 
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