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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. 
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Karty debetowe z chipem dla klientów ING Banku Śląskiego 
 
ING Bank Śląski rozpoczął wydawanie kart debetowych z mikroprocesorem dla 
wszystkich Klientów - indywidualnych, małych firm, jak równieŜ 
Korporacyjnych. Bank jest jedną z pierwszych instytucji finansowych w Polsce, 
która wprowadziła technologię chipową na masową skalę.  
 
- „Karty z mikroprocesorem zapewniają wyŜszy poziom bezpieczeństwa transakcji, 
stanowiąc lepsze zabezpieczenie przed skopiowaniem danych zapisanych na karcie” – 
powiedziała Sylwia Wywiał, Zarządzająca Kartami Debetowymi w ING Banku 
Śląskim. - „Wprowadzając takie karty idziemy zgodnie z trendem panującym na rynku, 
jakim jest sukcesywne zastępowanie paska magnetycznego technologią 
mikroprocesorową” – dodała S. Wywiał. 
 
Karty wydawane przez ING Bank Śląski są kartami hybrydowymi, czyli posiadają pasek 
magnetyczny oraz mikroprocesor. Pozwoli to na korzystanie z nich zarówno w czytnikach 
(terminalach POS, bankomatach) obsługujących karty chipowe, jak i takich, które nadal 
obsługują tylko karty zaopatrzone w pasek magnetyczny. Obecnie juŜ wszystkie 
bankomaty ING Banku Śląskiego są przystosowane do obsługi kart mikroprocesorowych. 
Nowe karty mają równieŜ przedłuŜony okres waŜności do 36 miesięcy z 24 miesięcy 
obecnie. Dotyczy to zarówno kart detalicznych jak i korporacyjnych.  
 
Wraz z wdroŜeniem technologii chipowej nastąpiła zmiana oferty kart debetowych 
wydawanych do rachunków tj. karta dla klientów indywidualnych VISA Electron zostanie 
zastąpiona kartą VISA, karta Maestro Student – kartą Maestro, karta dla małych firm 
Maestro Business zostanie zastąpiona kartą MasterCard Business, natomiast karta dla 
klientów korporacyjnych Maestro Business – kartą MasterCard Corporate. W przypadku 
kart VISA, MasterCard Business oraz MasterCard Corporate zmiana nie dotyczy jedynie 
nazwy karty, ale przede wszystkim zmiany logo organizacji umieszczonym na karcie, co 
wpłynie na szerszy zakres akceptowalności karty. 
 
Karty debetowe dla klientów indywidualnych i małych firm będą sukcesywnie wymieniane 
na nowe karty z chipem w ramach odnowień, procesów reklamacyjnych i zastrzeŜeń. Dla 
klientów korporacyjnych, obecnych posiadaczy kart Maestro Business, konwersja 
zostanie przeprowadzona w cyklicznych transzach. Bank będzie przesyłał karty 
mikroprocesorowe z nowym numerem oraz nowym kodem PIN. Klienci nie poniosą 
Ŝadnych dodatkowych kosztów związanych z wymianą kart debetowych z paskiem 
magnetycznym na karty z chipem.  
 
Kartę moŜna aktywować telefonicznie lub w dowolnym oddziale ING Banku. 
 


