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Strategia Zintegrowanej Usługi Maklerskiej

Jeden z wiodących banków dla klienta detalicznego

� W obrębie oferty oszczędnościowej z 8% udziałem w rynku

� Rozwijający proste i intuicyjne rozwiązania, w czołówce 
bankowości internetowej

� Innowacyjny i nowoczesnytechnologicznie



3

Strategia zintegrowanej usługi maklerskiej

Aktualna oferta inwestycyjna ING Banku Śląskiego to:

� Produkty strukturyzowane (produkty z 
gwarancją kapitału)

� Fundusze inwestycyjne (profesjonalne 
pośrednictwo i konkurencyjna oferta 
cenowa)

� Rachunek maklerski (samodzielne 
inwestycje giełdowe)
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Oferta maklerska dla klienta detalicznego

Jak to realizujemy?

� Oferujemy prostą i intuicyjn ą aplikację maklerską, przyjazną 
Klientowi Detalicznemu

� Integrujemy sferę finansową klienta i udostępniamy ją 
w jednej aplikacji tj. codzienne finanse, oszczędności 
i inwestycje
� SingleSignOn
� UserExperience, Look&Feel ING BankOnLine
� Uproszczenie procesów

� Oferujemy przelewy z/ na rachunek inwestycyjny 
w trybie 24/7



Retail Brokerage
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Rozpoczęcie korzystania z modułu Makler

Tylko 1 wizyta w dowolnej spośród ponad 400 placówekING 

� Zawarcie trójstronnej umowy ramowej o korzystanie z systemu bankowości internetowej ING BOL

� Zawarcie umowy o korzystanie z bankowości elektronicznej Halo Śląski – jeżeli klient takiej umowy nie 

posiada

Aktywacja usług maklerskich on-line w systemie ING BOL

� Zawieranie wszelkich umów z domem maklerskim za pośrednictwem systemu bankowości internetowej 

ING BOL bez konieczności wizyt w oddziale banku



Retail Brokerage
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Cechy wyróżniające moduł Makler

ING BankOnLine + Moduł Makler

� Nowoczesna, ergonomiczna aplikacja

� Szybka i przyjazna użytkownikowi

� Dostępna 24h/dobę, bez przerw 
technicznych

� Jeden login i hasło do aplikacji bankowej i 
maklerskiej

� Notowania On-line

� Zróżnicowane pakiety usług

� Indywidualny pulpit inwestora



Obsługa rachunku 
maklerskiego i bankowego 

w jednym miejscu
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Dodatkowe korzyści dla klienta

Przelewy online 
24h/dobę, 7 dni w tygodniu 

w ramach ING 

Ponad 400 placówek 
bankowych obsługujących 

klientów domu maklerskiego

Jednolita obsługa telefonicznaza 
pośrednictwem serwisu Halo Śląski.
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Dodatkowe korzyści dla klienta

Szybkieskładanie zleceń 
i dostęp do bieżących 

notowań

Bezpłatne przelewy na 
dowolny rachunek w 

innym banku

Elektroniczne zawieranie 
umów na 1 klik

Bezpłatny dostęp do 
komentarzy 

i analiz ING oraz wiadomości 
PAP w aplikacji
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Koszty transakcji

Stała prowizja 5 PLN dla transakcji internetowych do 5000 
PLN 

� Dla nowych klientów przez 12 miesięcy od otwarcia rachunku

� Prowizja na start nawet 0,1%
�Zwrot prowizji od transakcji, które wygenerowały stratę przez 4 miesiące od 

otwarcia rachunku 

Niespotykany na rynku mechanizm weryfikacji 
aktywności klientów w celu obniżenia prowizji

� Sumowanie obrotów klientów z ostatnich 12 miesięcy (400k –0,34%, 

1 200k – 0,29% lub negocjowana)

� Dla klientów Premium ostatnich 6 miesięcy (1 000k –0,29% gwarantowana na 3 
miesiące lub negocjowana)
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Koszty prowadzenia rachunku maklerskiego

30 PLN jeśli 
brak obrotu 

min. 
20 tys. PLN lub 
20 kontraktów

Opłata 
półroczna

0 PLN przy 
obrocie min. 20 
tys.  PLN lub 
20 kontraktów

0 PLN w 
ramach 

promocji dla 
studentów i 

członków SII

0 PLN w 
pierwszym 
półroczu od 

otwarcia 
rachunku
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Pozostałe usługi

Odroczona płatność w ING BankOnLine na 1 klik
• Prowizja daytradingnawet 0,15% dla transakcji odwrotnych przez 2 dni
• Spółki wyselekcjonowane przez Zespół Analiz ING
• Limit odroczonej płatności nawet do 500% wartości posiadanych aktywów

Derywaty w ING BankOnLine na 1 klik
• Elektroniczne zawarcie umowy na Derywaty
• Nowe umowy dostosowane pod usługę intraday (wkrótce)
• Oprocentowany depozyt (0,5%)

ING Turbo – Certyfikaty notowane na GPW
• Wygodne inwestycje w krajowe i zagraniczne aktywa (akcje, indeksy, surowce, waluty)
• Płynność rynkowa zapewniona przez ING
• Wbudowanabariera wyj ścia z inwestycji

Forex z niską prowizją dla każdego 0,0035%
• Szeroki wybór instrumentów –32 pary walutowe
• Mikroloty – wartość zlecenia już od 1000 jednostek
• Wpłaty on-line z ING Banku Śląskiego przez 24 godziny na dobę
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Plany na przyszłość

Dodatkowa aplikacja dla zaawansowanych i daytraderów

Aplikacja mobilna na najpopularniejsze systemy dla wszystkich klientów

Zlecenia specjalne i koszyki zleceń w module makler w ING 
BankOnLine

Zlecenia z analizy technicznej w aplikacji dla daytraderów

Doradztwo inwestycyjne



Dziękujemy


