ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UMOWY W ZAKRESIE OBSŁUGI I ROZLICZANIA
TRANSAKCJI INTERNETOWYCH DOKONYWANYCH PRZY
UŻYCIU KART PŁATNICZYCH, PRZELEWÓW
NATYCHMIASTOWYCH I INNYCH INSTRUMENTÓW
PŁATNICZYCH
Strony ustalają następujące warunki cenowe obowiązujące od dnia zawarcia Umowy.

Definicje i zasady pobierania opłat i prowizji
1.
2.

3.
4.
5.

Lp.

Załącznik definiuje wysokość opłat i prowizji, które Bank pobiera za czynności związane z realizacją
i rozliczaniem transakcji będących przedmiotem umowy.
Informacja o aktualnych adresach stron Organizacji płatniczych prezentujących opłaty interchange
oraz opłaty systemowe udostępniona jest w Komunikacie. Bank nie ponosi odpowiedzialności
za nieaktualne informacje publikowane przez Organizacje płatnicze.
Bank nie może łączyć opłat i prowizji poszczególnych Organizacji płatniczych.
Opłata za udostępnienie Akceptantowi infrastruktury do obsługi płatności przez internet, w tym dostęp
do Panelu iMoje została ujęta w wysokości opłata podanych poniżej w Tabeli.
Opłaty nie wymienione w niniejszym dokumencie obowiązują zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji ING
Banku Śląskiego.

Tytuł opłaty/prowizji

Wysokość opłaty/prowizji

a) za transakcje wykonane kartami
płatniczymi

Sposób i
częstotliwość
naliczania
opłaty/prowizji

% wartości transakcji

Visa

Prowizja zawiera: opłatę
interchange, opłatę
systemową oraz prowizję
Banku z tytułu realizacji
Umowy

- VPay
- kredytowe wydane w Polsce
- debetowe wydane w Polsce
- biznesowe kredytowe wydane poza Polską

opłata interchange: opłata
ustalona przez Organizacje
płatnicze z tytułu transakcji
opłacanej kartą płatniczą,
pobierana z kwoty transakcji i
przekazywana przez Bank do
wydawcy karty płatniczej

- biznesowe debetowe wydane poza Polską
- konsumenckie kredytowe wydane w UE
- Visa konsumenckie debetowe wydane w UE
Mastercard
- konsumenckie kredytowe wydane w UE
- konsumenckie debetowe wydane w UE
- konsumenckie kredytowe wydane poza Unią
Europejską
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opłata systemowa: opłata za
transakcję płatniczą
wykonywaną przy użyciu
karty płatniczej, pobierana z
kwoty transakcji i stanowiąca

Prowizja naliczana
dziennie za każdą
transakcję x wartość
transakcji
(wartość
procentowa)

- konsumenckie debetowe wydane poza Unią
Europejską

przychód Organizacji
płatniczej

- biznesowe kredytowe wydane w Polsce
- biznesowe kredytowe wydane w UE
- biznesowe kredytowe wydane poza Unią
Europejską
- biznesowe debetowe wydane w Polsce
- biznesowe debetowe wydane w UE
- Mastercard biznesowe debetowe wydane
poza Unią Europejską
- Maestro
b) za transakcje wykonane innym
instrumentem płatniczym
 System BLIK

% wartości transakcji

Prowizja naliczana
dziennie za każdą
transakcję x liczba
transakcji;

% wartości transakcji

Prowizja naliczana
dziennie za każdą
transakcję x liczba
transakcji;

c) Za transakcje pay-by-link

Dokument zostaje podpisany w formie spełniającej wymagania formy pisemnej, poprzez złożenie
zgodnych oświadczeń woli w formie pisemnej lub elektronicznej
……………………………………….., dnia ………………………..
W imieniu
Akceptanta
(podpisy
osób
upoważnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Akceptanta):

W imieniu Banku (podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Banku
oraz potwierdzenie zgodności podpisów):

…….…………………………………………………………………………
Imię i nazwisko, podpis, data

…….…………………………………………………………………………
Imię i nazwisko, podpis, data
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