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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 600 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. 

 

 
Popularne (cho ć drogie) dziedziczenie emerytur   
 
Przygniataj ąca wi ększo ść ankietowanych Klientów ING opowiada si ę za dziedziczeniem emerytur 
wypłacanych z drugiego filara systemu emerytalnego.  Nie wiadomo jednak czy odsetek ten nie 
zmniejszyłby si ę po przedstawieniu szczegółowych wylicze ń wysoko ści emerytury w ró Ŝnych 
opcjach. 
 
Mówi się, Ŝe najlepsze rzeczy w Ŝyciu są za darmo. Emerytura nie jest raczej najlepszą rzeczą w Ŝyciu, na 
pewno teŜ nie jest za darmo. Stąd teŜ wybór za i przeciw dziedziczeniu wypłat z drugiego filara nie jest wcale 
tak prosty, jak moŜna by się spodziewać patrząc na wyniki najnowszej ankiety przeprowadzonej wśród 
Klientów ING. Z badania wynika, Ŝe aŜ 96% ankietowanych chce systemu dziedziczenia wypłat emerytury. 
Od początku działania zreformowanego systemu emerytalnego jasne było, Ŝe kapitał zbierany ze składek na 
drugi filar i przechowywany w Otwartych Funduszach Emerytalnych będzie dziedziczony.  
Sporo kontrowersji budzi jednak kwestia wypłat emerytur. Z jednej strony, kontynuacja wypłat emerytur jest 
bardzo waŜna w przypadku, w którym tylko jeden ze współmałŜonków pracował. Z drugiej strony, emerytura 
wypłacana przez czas dłuŜszy niŜ wynosi oczekiwany czas Ŝycia musi być mniejsza. W zamian za 10-letni 
okres gwarantowanej wypłaty emerytury, spaść musi ona o około 15% w stosunku do emerytury 
„jednoosobowej”. Przy gwarantowanej wypłacie emerytury dla współmałŜonka przez 20 lat po śmierci 
ubezpieczonego kwota spada juŜ o około 40%. Te wyliczenia pokazują jak waŜna jest nie tylko moŜliwość 
wyboru sposobu wypłacania emerytury, ale takŜe dokładne jego przemyślenie. 
W ankiecie przeprowadzonej przez ING wzięło udział 7,5 tys. klientów banku. 
 
Czy emerytura z drugiego filara pobierana po osi ągnięciu wieku emerytalnego powinna by ć 
dziedziczona? 
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Tak
96%

Nie 
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