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NOTE:
Taxele și comisioanele administrative și cele aferente tranzacțiilor se aplică în moneda contului.
Taxele și comisioanele operaționale și cele aplicate tranzacțiilor exprimate procentual se vor aplica la suma pentru care se dorește efectuarea operațiunii.
Operațiunile interbancare sunt efectuate între conturi deschise la ING Bank și conturi deschise la altă bancă.
Operațiunile intrabancare sunt efectuate între conturi deschise la ING Bank.

1. Alte entități: profesii liberale, persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, asociații, fundații, etc.
2. Disponibile pentru clienții cu cifră de afaceri/rulaj bancar prin ING Bank România mai mici de 22.000.000 lei. Rulajul bancar se definește ca totalul sumelor de bani care intră în conturile curente ale
clientului (in lei si/ sau valuta). Pentru produsele de cont incluse in pachet, nu se vor plăti taxele de deschidere cont și/sau administrare lunară cont.

3. Pentru ING Profesional Start-Up sunt eligibile companiile ce sunt înființate în baza legii 31/1990 (privind societățile) cu mai puțin de 12 luni în urma, față de data semnării cererii de achiziționare pachet

de cont de la ING Bank România. Taxa lunară de administrare a pachetului va fi 0 (zero) lei timp de 12 luni de la data achiziționării pachetului, urmând ca începând cu cea de a 13-a lună să se aplice
taxa lunară de administrare aferentă pachetului valabil la acel moment.
4. Taxa este percepută în a 2-a zi lucrătoare a fiecărei luni pentru luna precedentă.
Pentru pachetele ING Profesional, taxa se va percepe doar în cazul în care valoarea tranzacțiilor efectuate în intervalul comisionat, la terminalul POS atașat contului, a fost mai mica decât 10.000 lei;
Pentru pachetele ING Fix taxa se va percepe daca:
•
valoarea tranzacțiilor efectuate în intervalul comisionat a fost mai mica de 3.000 lei pentru terminalul POS inclus in pachet ;
• valoarea tranzacțiilor efectuate în intervalul comisionat a fost mai mica de 10.000 lei pentru restul terminalelor POS.
5. Serviciul e-Commerce – ING WebPay nu va mai fi oferit spre vânzare începând din data de 13 iulie 2017 pentru clienții cu cifră de afaceri/rulaj bancar prin ING Bank România mai mici de 2 milioane de
RON. Pentru clienții care au achiziționat acest produs până la data de 13 iulie 2017, taxa este percepută în data de 2 a fiecărei luni pentru intervalul 03 luna precedentă – 02 luna curentă (ex: intervalul
03 ianuarie – 02 februarie). Taxa se va percepe doar în cazul în care valoarea tranzacțiilor efectuate în intervalul comisionat, prin serviciul ING WebPay, a fost mai mică de 10.000 lei.
6. Opțional-se percepe la deschiderea de relație, pentru clienții ce nu pot prezenta certificat constatator Recom nu mai vechi de 60 zile de la data eliberării acestuia de către ONRC.
7. Comisionul este valabil pentru depunerile de numerar efectuate prin intermediul echipamentelor CASH 360. Comisionul nu se aplică în cazul pachetelor ING FIX plăți în RON/plăți în valută/complet.
8. Comisionul se aplica la valoarea tranzacțiilor efectuate prin intermediul cardurilor, la terminalul POS ING instalat la client. Comisionul diferă în funcție de pachetul de cont curent ales de client.
Taxa poate suferi modificări în cazul unei ponderi mari a Cardurilor Business sau a Cardurilor emise în afara Uniunii Europene, în totalul tranzacțiilor efectuate prin serviciul POS, ca urmare a unor
costuri mai mari de procesare pentru aceste tipuri de tranzacții.
9. În prezent Comisionul Transfond – Sent are valoarea de 0.51 lei și se aplică plăților în lei, în valoare de până la 50,000 lei, iar Comisionul BNR – Regis are valoarea de 6 lei și se aplică plăților în lei, cu
valori egale sau peste 50.000 lei.
10. Această taxă se aplică și clienților care beneficiază de plăți interbancare incluse în pachetul de cont curent ales, începând cu prima plată ce depășește numărul de plăți incluse in pachetul selectat.
11. Comisionul se va aplica pentru fiecare plată realizată în contul unei popriri.
12. Pentru transferurile în valută, în cazul selectării modalității de comisionare „OUR” (comisioane suportate de ordonator), adițional se percepe un comision de 15 EUR. Comisionul nu se aplică
tranzacțiilor în USD ordonate către bănci beneficiare din SUA.
13. Acest comision nu se percepe în cazul transferurilor către conturile aparținând Persoanelor Fizice sau în cazul plăților realizate prin mandatul de debitare directă. Comisionul NU se aplică în cazul
plăților instructate din contul sursă (de tip Cont’Rol) pentru clienții care beneficiază de pachetele ING FIX.
14. Comisionul se aplică pentru fiecare instrument de debit încasat/ venit la plată. Comisionarea este făcută după depășirea numărului de instrumente de debit încasate/ venite la plată incluse în
pachetul deținut de clientul ING. Indiferent de numărul de instrumente de debit încasate/ venite la plată incluse în pachetul deținut de clientul ING, pentru încasările cu cecuri și BO se va percepe
comisionul de compensare interbancară. În prezent comisionul de compensare interbancară este de 0.88 lei (indiferent de valoarea instrumentului). Serviciul de încasare instrumente de debit va fi
disponibil începând cu data de 05.11.2018 doar pentru clienții cu cifră de afaceri/rulaj bancar prin ING Bank România mai mare de 2 milioane de RON. Rulajul bancar se definește ca totalul sumelor de
bani care intră în conturile curente ale clientului (in lei si/ sau valuta).
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15. Comisionul se aplică pentru fiecare instrument de debit refuzat la plată.
16. Taxa se percepe pentru realizarea de operațiuni, la cererea clientului, prin intermediul Departamentului de Relații cu Clienții. Taxa în lei se percepe pentru realizarea de operațiuni cum ar fi: modificări

limite card, revocare plată, schimb valutar, transferuri în lei. Taxa în valută se percepe în cazul transferurilor în valută. Prin intermediul Departamentului de Relații cu Clienții se pot efectua transferuri
în lei și valută, în mod excepțional și numai după aprobarea prealabilă a Băncii. În cazul transferurilor către conturile altui client deschise la ING Bank sau către conturi deschise la alte bănci se adaugă
și comisionul de procesare a plații (aceste plăți au comision similar cu plățile electronice efectuate prin Internet Banking)
17. Băncile implicate în aceste operațiuni pot percepe comisioane suplimentare, dar nu mai mult de 50 euro/bancă.
18. Taxa se percepe pentru furnizarea, la cererea clientului, a unui raport lunar aferent conturilor de ING POS/ e-Commerce ale Comerciantului. Raportul va conține sumarul comisioanelor aferente
tranzacțiilor cu carduri VISA aparținând persoanelor fizice, înregistrate în conturile Comerciantului în decursul unei luni calendaristice și va defalca comisioanele aplicabile respectivelor tranzacții, pe
următoarele trei componente: comisioane multilaterale interbancare, comisioane VISA și marja ING Bank, fiecare la rândul său separate pe carduri de debit și carduri de credit. Serviciul se poate solicita
atât ocazional prin intermediul Departamentului Relații cu Clienții, cât și recurent prin intermediul locației ING de care aparține Clientul, caz în care se va semna un act adițional între ING Bank și Client.
Taxa se va percepe în săptămâna următoare transmiterii raportului, acesta fiind furnizat conform prevederilor din Contractul de acceptare la plata a cardurilor prin POS și din Contractul de acceptare la
plata a cardurilor prin Internet.
19. Taxa este unică și se percepe indiferent de numărul de alerte trimise sau de numărul de conturi pentru care a fost activat serviciul Alerte. Comisionul NU se percepe în cazul clienților care au Serviciul
Alerte inclus în pachetul achiziționat.
20. Taxa de administrare card este 0 lei în cazul primului card de tip VISA Business în RON inclus în pachetul de cont curent achiziționat de client.
21. Acest card poate fi atașat doar unui cont de RON.
22. Pentru clienții ce dețin pachetul ING Profesional PFA taxa de administrare anuală card este 0 lei în primul an. Clienții PFA care au solicitat deschiderea relației (Cont’ROL cu card Manager atașat)
înainte de data de 17 iulie 2011 datorează comision de administrare card și pentru primul an. Scutirea de comision de administrare nu se aplică reînnoirilor de card.
23. Comisionul se aplică în cazul pachetelor ING FIX plăți în RON/plăți în valută/complet pentru retrageri mai mari de 100.000 lei și conturilor de PFA. Clienții care beneficiază de unul din pachetele ING
Fix RON, ING FIX Valuta sau ING FIX Complet, au comision 0 lei pentru toate retragerile în valoare de până la 100.000 lei/lună efectuate la bancomatele ING cu oricare din următoarele carduri
(Manager, Cash sau Clasic) de pe contul curent de tip Cont’ROL inclus în pachet.
24. Se consideră ca fiind nejustificată reclamația atunci când rezultatele investigațiilor arată că tranzacția contestată a fost efectuată în mod valabil, conform documentației contractuale , respectiv
Anexa Termeni și Condițiile utilizării cardurilor pentru persoane juridice și alte entități.
25. Utilizatorii cardurilor Business Gold beneficiază de un pachet de servicii de urgență pentru situațiile în care cardul este furat sau pierdut în străinătate. Utilizatorii acestor carduri pot solicita fie
înlocuirea cardului pierdut și transmiterea noului card într-o locație stabilită de comun acord, fie retragerea unei sume de bani de la o instituție de credit ce ii va fi comunicată de VISA.
26. Clienții persoane juridice cu cifra de afaceri mai mare de 9.000.000 lei vor putea efectua gratuit un număr de 10 (zece) plăti valutare din contul de valuta aferent pachetului ING FIX Valuta/ ING FIX Complet
prin intermediul ING Home’ Bank / ING Business.
27. Comisionul de urgență se adaugă la comisionul pe tranzacție pentru plățile în valută cu urgență.
28. Echipamentul CASH 360 este disponibil doar pentru clienții cu cifră de afaceri/rulaj bancar prin ING Bank România mai mare de 2.000.000 lei. Rulajul bancar se definește ca totalul sumelor de bani care
intră în conturile curente ale clientului (in lei si/ sau valuta).
29. Produse ce nu mai fac parte din oferta Băncii începând cu 9 februarie 2019. Costurile afișate sunt percepute doar clienților din portofoliu ce dețin încă aceste tipuri de Produse.
30. Operațiunilor de plată prin transfer-credit inițiate de Client prin intermediul unui Terț PSP care îi oferă Clientului Servicii de inițiere a plății (PSIP), în condițiile descrise în TCSP, le vor fi aplicabile aceleași
comisioane aplicabile operațiunilor de plată prin transfer-credit inițiate de Client direct prin serviciul de internet banking de care beneficiază Clientul (ex: ING Business sau Home’Bank).

31. Nu se aplică pentru plățile efectuate in valuta EUR.
32. Clienții persoane juridice cu cifra de afaceri mai mare de 9.000.000 lei vor putea efectua gratuit un număr de 50 (cincizeci) plăti interbancare in lei din contul de lei aferent pachetului ING FIX Plăți în Lei/ ING
FIX Plăți în Valută/ ING FIX Complet prin intermediul ING Home’ Bank / ING Business.

33. Clienții persoane juridice cu cifra de afaceri mai mare de 9.000.000 lei au incluse in pachetul ING FIX Complet un număr de 20 (douăzeci) de plăți/încasări prin instrumente de debit de tip cec sau bilet la
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ordin.

34. Comisionul se aplica la valoarea tranzacțiilor efectuate prin intermediul cardurilor utilizand serviciul ING WebPay. Taxa poate suferi modificări în cazul unei ponderi mari a Cardurilor Business sau a
cardurilor emise în afara Uniunii Europene, în totalul tranzacțiilor efectuate prin serviciul ING WebPay, ca urmare a unor costuri mai mari de procesare pentru aceste tipuri de tranzacții.

35. Comisionul aferent depunerii de numerar prin cod de depunere la ATM-ul băncii se debitează din contul beneficiarului depunerii. Acest comision se aplica incepand cu 25 Iulie 2020.
36. Cont care nu este inclus in pachet

SME-16/25.07.2020 – ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București (denumită in prezentul document ING Bank România sau Banca)

