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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 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. 

 

 
Bank internetowy dla ka Ŝdego 
 
Dzisiaj ING Bank Śląski zaoferował Klientom internetowe Konto Direct. B ank nie pobiera Ŝadnych 

opłat za prowadzenie rachunku oraz za transakcje do konywane przez internet i telefon. Nowa oferta 

jest skierowana do nowoczesnych Klientów korzystaj ących z internetu, bankomatów, wpłatomatów 

oraz płac ących kart ą. ING Bank Śląski wprowadził równie Ŝ darmowe Konto Direct dla małych firm. 

 

„ING Bank Śląski wyznacza nowe standardy na rynku. Przykładem tego jest rachunek oszczędnościowy 

Otwarte Konto Oszczędnościowe. Cztery lata temu jako jeden z pierwszych banków zaoferowaliśmy 

rachunek, który cechował się prostotą, przejrzystością i wysokim oprocentowaniem. Teraz rachunki 

oszczędnościowe mają w ofercie niemal wszystkie banki, a ING jest liderem na tym rynku. Konto Direct jest 

produktem na miarę OKO. Dzięki wprowadzeniu nowego Konta chcemy stać się najbardziej internetowym 

bankiem w Polsce” – powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.   

 

Konto Direct dla klientów indywidualnych 

Bank nie pobiera opłat za transakcje przeprowadzane przez internet, telefon i bankomat/wpłatomat: 

• brak opłat za zakładanie i prowadzenie konta, 

• brak opłat za transakcje elektroniczne – przelewy 0 zł ,  

• brak opłat za wypłaty z bankomatów Euronetu i ING Banku Śląskiego, 

• brak opłat za wpłaty we wpłatomatach. 

Opłaty za transakcje w oddziale – 9 zł za przelew, wpłatę/wypłatę pieniędzy. 

 

Konto Direct dla małych firm: 

• brak opłat za zakładanie i prowadzenie konta, 

• brak opłat za wypłaty z bankomatów Euronetu i ING Banku Śląskiego, 

• opłaty za transakcje elektroniczne – przelew 1 zł. 

Opłaty za transakcje w oddziale – 10 zł za przelew, wpłatę/wypłatę pieniędzy. 

 

Konto Direct dla Klientów indywidualnych i małych firm moŜna otworzyć na Vortalu, w systemie bankowości 

elektronicznej ING BankOnLine (poprzez kuriera), w oddziałach Banku oraz w placówkach partnerskich. 

Klienci ING Banku Śląskiego mogą bez przeszkód zamienić dotychczasowe konto na Direct.  

 

Do KONTA Z LWEM Direct Klienci otrzymują:  

• Obligatoryjnie: 

– ING BankOnLine,  

Warszawa, 07.01.2008 r. 
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– karty debetowe w technologii mikroprocesorowej. 

 

• Fakultatywnie: 

– usługa SMS, 

– limit zadłuŜenia/Linię kredytową, 

– dodatkowe ubezpieczenie NN dla klientów indywidualnych. 

 

• Pozostałe produkty oferowane zgodnie ze standardową ofertą Banku: 

– Otwarte Konto Oszczędnościowe,  

– karty kredytowe,  

– kredyt hipoteczny. 

 


