
Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
Nazwa rachunku: Konto z Lwem Mobi
Data: 29.03.2021 r.

• Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachun-
kiem płatniczym. Umożliwi on Państwu porównanie tych opłat z opłatami za inne rachunki.

• Dodatkowo mogą mieć zastosowanie opłaty za korzystanie z usług powiązanych z tym rachun-
kiem, które nie są wymienione w niniejszym dokumencie. Pełne informacje mogą Państwo zna-
leźć w Tabeli Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych.

• Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie.

Usługa Opłata

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem

Prowadzenie rachunku płatniczego – opłata miesięczna 0 PLN

Wyciąg, w  tym sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych  
– opłata za każdy wyciąg:
1. wysyłany na adres korespondencyjny:

a) miesięczny
b) po każdej zmianie salda1

2. odbierany w Oddziale:
a) miesięczny
b) po każdej zmianie salda1

c) bieżący
d) historyczny

3. udostępniany poprzez usługę bankowości elektronicznej  
(System bankowości internetowej):

a) miesięczny
b) po każdej zmianie salda1

 
nie dotyczy

9 PLN

9 PLN2

9 PLN
9 PLN
9 PLN

 

0 PLN
0 PLN

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym 
(podstawowego3) wnioskowanego poprzez usługę bankowości 
elektronicznej (System bankowości internetowej):

a) odebranego poprzez usługę bankowości elektronicznej 
(System bankowości internetowej)
b) odebranego w oddziale

0 PLN

10 PLN
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Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym  
(rozszerzonego4) wnioskowanego poprzez usługę bankowości  
elektronicznej (System bankowości internetowej):

a) odebranego poprzez usługę bankowości elektronicznej 
(System bankowości internetowej)
b) odebranego w oddziale 

25 PLN

35 PLN

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym 
(podstawowego5) wnioskowanego w oddziale/Contact Centre:

a) odebranego poprzez usługę bankowości elektronicznej 
(System bankowości internetowej)
b) odebranego w oddziale

10 PLN 

10 PLN

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym 
(rozszerzonego6) wnioskowanego w oddziale/Contact Centre:

a) odebranego poprzez usługę bankowości elektronicznej 
(System bankowości internetowej)
b) odebranego w oddziale

35 PLN

35 PLN

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych)

Przelewy
1. Polecenie przelewu wewnętrznego złożone:

a) w Oddziale Banku7

b) poprzez usługę bankowości elektronicznej  
(System bankowości internetowej)
c) poprzez usługę bankowości elektronicznej  
(System bankowości internetowej) – przelew na telefon

2. Polecenie przelewu
2.1. Przelew krajowy (w PLN, na rachunek w innym banku w kraju), 
złożony:

a) w Oddziale Banku7

b) w Oddziale Banku – przelew Express ELIXIR
c) poprzez usługę bankowości elektronicznej  
(System bankowości internetowej)
d) poprzez usługę bankowości elektronicznej  
(System bankowości internetowej) – przelew na telefon
e) poprzez usługę bankowości elektronicznej  
(System bankowości internetowej) – przelew Express ELIXIR 
lub przelew BlueCash

2.2. Przelew w walucie EUR w kraju, złożony w Oddziale Banku 
2.3. Przelew walutowy poza krajem: 
2.3.1. Przelew w walucie EUR na rachunek w innym banku poza
krajem na terenie jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA),
złożony:

a) w Oddziale Banku7

b) poprzez usługę bankowości elektronicznej  
(System bankowości internetowej)

9 PLN8

0 PLN 

0 PLN

9 PLN9

10 PLN
0 PLN 

0 PLN

5 PLN
 

9 PLN9

9 PLN
0 PLN
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2.3.2. Przelew w walucie EUR na rachunek w innym banku poza
krajem i poza terenem jednolitego obszaru płatności w euro 
(SEPA) oraz przelew w walucie innej niż EUR na rachunek
w innym banku poza krajem, złożony:

a) w Oddziale Banku7

b) poprzez usługę bankowości elektronicznej  
(System bankowości internetowej)

50 PLN
40 PLN

2.4. Przelew TARGET (przelew walutowy w EUR złożony poprzez 
usługę bankowości elektronicznej (System bankowości 
internetowej)) – przelew europejski10:

a) na rachunek w innym banku w kraju
b) na rachunek w innym banku poza krajem

3. Polecenie przelewu SEPA (przelew walutowy w EUR złożony 
poprzez usługę bankowości elektronicznej (System  bankowości 
internetowej)) – przelew europejski:

a) na rachunek w innym banku w kraju
b) na rachunek w innym banku poza krajem

4. Polecenie przelewu w walucie obcej (przelew walutowy w kraju 
 w walutach innych niż w PLN i EUR), złożone:

a) w Oddziale Banku7

b) poprzez usługę bankowości elektronicznej  
(System bankowości internetowej)

 
 

0 PLN + 30 PLN
0 PLN + 30 PLN 

0 PLN
0 PLN

50 PLN 
40 PLN

5. Opłata dodatkowa:
a) Przelew wykonany poprzez system SORBNET  
– opłata dodatkowa do pkt 2.1. a) c)
b) Przelew wykonany w sposób nieautomatyczny
– opłata dodatkowa do pkt 2.2., 2.3., 4.
c) Przelew wykonany w trybie pilnym (DZIŚ/JUTRO)
- opłata dodatkowa do pkt 2.2., 2.3.1.
d) Przelew wykonany w trybie pilnym (DZIŚ/JUTRO)
- opłata dodatkowa do pkt 2.3.2, 4.
e) Za przygotowanie dodatkowego potwierdzenia wykonania 
przelewu – opłata dodatkowa do pkt 2.3., 2.4., 4.
f) Za odwołanie przelewu - opłata dodatkowa do pkt 2.1. c)
g) Za odwołanie przelewu – opłata dodatkowa do pkt. 1. b) 
(który wymaga przewalutowania), 2.3.1. b) , 2.3.2. b), 2.4, 3., 
4. b) oraz do pkt. 2.1. c) dla Rachunków Oszczędnościowo-
Rozliczeniowych w walutach obcych

30 PLN

40 PLN

30 PLN

50 PLN

20 PLN

1 PLN
0 PLN

6. Przewalutowanie przelewu dokonanego w walucie innej niż 
waluta rachunku.

0 PLN

Zlecenie stałe
1. Złożenie / zmiana / odwołanie zlecenia płatniczego:

a) w Oddziale Banku
b) poprzez usługę bankowości elektronicznej  
(System bankowości internetowej)

2. Wykonanie transakcji

0 PLN
0 PLN

0 PLN

3



Polecenie zapłaty
1. Złożenie / cofnięcie zgody na obciążanie rachunku
2. Wykonanie transakcji 
3. Odwołanie transakcji / zwrot kwoty wykonanej transakcji

0 PLN
0 PLN
0 PLN

Karty i gotówka

Wpłata własna gotówki w Oddziale Banku11 10 PLN

Opłata dodatkowa do poz. „Wpłata własna gotówki w Oddziale 
Banku” za wpłatę gotówki z udziałem bilonu w ilości powyżej  
500 sztuk w danym dniu kalendarzowym

30 PLN za każde  
500 sztuk bilonu

Wypłata gotówki w Oddziale Banku 10 PLN

Wydanie karty płatniczej Visa zbliżeniowa - 0 PLN

Zbliżak VISA PAYWAVE  
w formie naklejki - 15 PLN13

Mastercard w telefonie  
- 0 PLN

Miesięczna opłata za obsługę karty debetowej Visa zbliżeniowa  
- 0 PLN / 7 PLN12 

Zbliżak VISA PAYWAVE  
w formie naklejki - 0 PLN

Mastercard w telefonie  
- 0 PLN12

Krajowa / zagraniczna transakcja płatnicza, w tym transgraniczna 
transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych 

a) u podmiotów świadczących usługi jako: kasyna, 
kasyna internetowe, zakłady bukmacherskie oraz inne niż 
państwowe gry losowe, loterie i totalizatory

b) pozostałe transakcje bezgotówkowe

Visa zbliżeniowa  
- 3% kwoty transakcji15

Zbliżak VISA PAYWAVE 
w formie naklejki - 0 PLN

Mastercard w telefonie  
- 3% kwoty transakcji15

0 PLN

Wypłata gotówki, w tym transgraniczna transakcja płatnicza przy 
użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w bankomatach Banku  

i sieci Planet Cash  
w kraju - 0 PLN

w ramach usługi  
Cashback - 0 PLN
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Wypłata gotówki, w tym transgraniczna transakcja płatnicza przy 
użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych

pozostałe wypłaty 
gotówki w kraju / 

pozostałe wypłaty 
gotówki w EUR w krajach 
SEPA -  0 PLN14 / 2,50 PLN 

/ 5 PLN  

pozostałe wypłaty 
gotówki za granicą - 3% 

kwoty wypłaty

Wpłata gotówki we wpłatomatach Banku i sieci Planet Cash 
w kraju

0 PLN

Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane

Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym  
[Limitu zadłużenia w Koncie]

Oferta standardowa 

0 PLN

Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym  
[Limitu zadłużenia w Koncie]

Oferta „Pensja na już” 

40 PLN

Obsługa kredytu w rachunku bieżącym  
[Limitu zadłużenia w Koncie]

1,8% przyznanego limitu  
– min. 68 PLN

Klienci Premium, Private 
Banking dla limitów 

niezabezpieczonych, 
powyżej 50 000 PLN, 

udzielonych lub 
aneksowanych po 

18.08.2014 r.: 0,9% 
kwoty przyznanego 

limitu. Obniżenie do 0% 
następuje jeżeli  
w ostatnich 12 

miesiącach limit był 
średnio wykorzystany co 

najmniej w 10%

Inne usługi

Usługa bankowości elektronicznej (System bankowości 
internetowej) - udostępnienie i użytkowanie usługi

0 PLN

1. Opcja niedostępna od 20.08.2012 r.
2. Opłata pobierana, gdy Klient zgłosi się do Oddziału po odbiór wyciągu.
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3. Zaświadczenia podstawowe wnioskowane poprzez usługę bankowości elektronicznej (System ban-
kowości internetowej) obejmują: nr konta, datę otwarcia, obroty na koncie, saldo dostępne na dziś, 
wpływy na konto, obciążenia konta, wysokość przyznanego limitu zadłużenia, wysokość wykorzysta-
nego limitu zadłużenia, informację o zajęciu egzekucyjnym, saldo dostępne na dzień.
4. Zaświadczenia rozszerzone wnioskowane poprzez usługę bankowości elektronicznej (System banko-
wości internetowej) obejmują informacje niewymienione powyżej (przypis 3).
5. Zaświadczenia podstawowe wnioskowane w  oddziale/Contact Centre/Czat obejmują: informacje 
o posiadaniu rachunku/o posiadaniu rachunku i saldzie dostępnym na dziś.
6. Zaświadczenia rozszerzone wnioskowane w oddziale/Contact Centre/Czat obejmują informacje nie-
wymienione powyżej (przypis 5). 
7.  Stawka obowiązuje również dla zleceń realizowanych przez odpowiednich doradców dedykowanych 
do obsługi Klientów objętych Ofertami: Premium, Private Banking.
8. Stawka nie obowiązuje dla przelewów na rachunki oszczędnościowe w PLN, na rachunki Otwartego Konta 
Oszczędnościowego (dla przedsiębiorców) w PLN, na rachunki lokat, na rachunki lokat w okresie subskrypcji 
(dotyczy Inwestycyjnej Lokaty Terminowej oraz Inwestycyjnej Lokaty Terminowej Plus), na rachunki nabyć 
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dostępnych w ofercie Banku, w celu zakupu jednostek 
uczestnictwa na rzecz posiadacza Konta oraz na rachunki posiadacza Konta w Biurze Maklerskim ING.
9. Stawka nie obowiązuje dla przelewów na rachunki nabyć jednostek uczestnictwa funduszy inwesty-
cyjnych dostępnych w ofercie Banku w celu zakupu jednostek uczestnictwa na rzecz posiadacza Konta.
10. Przelew TARGET realizowany jest wyłącznie w trybie pilnym (DZIŚ). Opłata za jego realizację składa 
się z opłaty 0 PLN (opłata za przelew) oraz opłaty 30 PLN (opłata za tryb pilny (DZIŚ)).
11. Opłata pobierana jest na koniec okresu rozliczeniowego z  rachunku, na który dokonywana jest 
wpłata gotówki. Okres rozliczeniowy liczony jest od 29 dnia danego miesiąca kalendarzowego do 28 
dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.
12. Dla karty Visa zbliżeniowa – nie pobieramy opłaty miesięcznej, jeśli w jednym okresie rozliczenio-
wym użytkownik wykona transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 PLN wydanymi mu 
do jednego konta kartami: Visa zbliżeniowa, Mastercard w telefonie oraz Zbliżak Visa, bez względu na 
postać karty – wirtualną lub materialną. W przypadku posiadaczy kont Mobi w wieku 13-26 lat nie po-
bieramy opłaty za kartę. Okres rozliczeniowy trwa od 29 dnia miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca. 
Opłata za dany okres rozliczeniowy pobierana jest ostatniego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego.
13. Opłata nie jest pobierana w przypadku posiadaczy Kont Mobi w wieku 13-26 lat.
14. Pierwsza wypłata rozliczona przez Bank w okresie miesiąca liczonego od 29 dnia danego miesiąca 
do 28 dnia kolejnego miesiąca jest bezpłatna, każda kolejna za opłatą 2,50 PLN (do ukończenia 26 
roku życia) lub 5 PLN (po ukończeniu 26 roku życia).
15. W okresie od 29.03.2021 r. do 28.05.2021 r. prowizja nie będzie pobierana.

Glosariusz - słownik usług, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie 
wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym z dnia 14 lipca 2017 r.:

kredyt w rachunku płatniczym – usługa kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym;

polecenie przelewu – usługa płatnicza polegająca na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, w przy-
padku gdy transakcja płatnicza z rachunku płatniczego płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług 
płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej przez płat-
nika, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu  
w walucie obcej;
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polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania 
środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli 
obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności  
w euro (SEPA);

polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przeka-
zania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę;

polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu 
przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płat-
niczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro;

polecenie zapłaty – usługa płatnicza polegająca na obciążeniu określoną kwotą rachunku płatniczego 
płatnika na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej przez odbiorcę, dokonywanej na podstawie zgody, 
której płatnik udzielił odbiorcy, dostawcy odbiorcy lub dostawcy płatnika.

prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz 
konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie 
transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta;

sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na 
sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych  
w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej;

transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych  
– usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debeto-
wej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycz-
nego wykorzystania karty;

transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa 
polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego 
państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;

wydanie karty płatniczej – usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej;

obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej;

wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym – usługa polegająca na wydaniu przez 
dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym lub 
usługach świadczonych konsumentowi;

wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za po-
mocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;

wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą 
urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy;

usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez  
Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgo-
tówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspo-
zycji do rachunku;

zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pie-
niężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
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