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Lista de Taxe și Comisioane pentru persoane fizice

Valabilă începând cu data de 1 Ianuarie 2019 | Conturi curente în lei ING Card Complet, conturi curente în valută și alte produse / servicii

NOTE:
Taxele și comisioanele administrative și cele aplicate tranzacţiilor se aplică în moneda contului.
1 Pentru clienţii care au deschis relaţia cu Banca începând cu data de 12 octombrie 2009, taxele administrative se vor percepe la Data Facturării (data convenită de client împreună cu ING Bank pentru plata
comisioanelor aferente produselor/serviciilor achiziționate). Pentru clienţii care au deschis relaţia cu Banca înainte de 12 octombrie 2009, comisionul de deschidere cont se va
percepe la sfârșitul lunii următoare deschiderii, iar restul taxelor administrative se vor percepe la aniversare, dacă nu s-a convenit altfel cu clientul. Prin aniversare se înţelege sfârşitul ultimei zile a perioadei (an sau lună)
pentru care s-a perceput taxa respectivă.
2 Pentru deschiderea conturilor în altă valută decât euro, se va percepe taxa de deschidere de 6 EUR percepută în moneda contului.
3 Comisionul de administrare cont /retragere numerar (lei) la Bancomat/ retragere numerar(eur) la Bancomat ING este 0, dacă în cont sunt încasate venituri recurente şi contul este utilizat pentru plăţi sau transferuri,
altele decât transferuri între conturile proprii/debitări rate/debitări comisioane. Venit recurent înseamnă venitul (ex. salariu, pensie, chirie etc.) încasat lunar în cont, cel puțin 3 luni consecutive, în valoare de minim 700
lei/lună/cont. Nu se consideră venit recurent încasarile provenite din jocuri de noroc. Daca: (a) nu se (mai) încasează (după 2 luni consecutive de neîncasare) venit recurent în cont sau (b) nu se realizează cel puţin o
plată/lună în baza cardului sau un transfer/lună către alte conturi decât conturile proprii/ debitări rate/debitări comisioane, comisionul va avea valoarea din tabel menționată dupa semnul “/”.
4 Taxa de 0,5 eur/ lună se va aplica pentru conturile în valută, deschise în altă monedă decât EUR.
5 Comisionul se va aplica pentru fiecare plată realizată în contul unei popriri. La care se adaugă comisionul Transfond/BNR, conform nota 8.
6 Comisionul aferent depunerii de numerar se debitează din contul beneficiarului depunerii.
7 Se percepe pentru procesarea ordinelor de plată condiţionate primite de la alte bănci.
8 La transferurile în lei către conturi deschise la alte bănci se adaugă comisionul Transfond–Sent/BNR–Regis. În prezent, comisionul Transfond–Sent are valoarea de 0,51 lei şi se aplică plăţilor în lei, în valoare de până la
50.000 lei, iar comisionul BNR–Regis are valoarea de 6 lei şi se aplică plăţilor în lei, cu valori egale sau peste 50.000 lei. Comisioanele Transfond–Sent/BNR–Regis sunt 0 pentru transferurile facute din conturile de tip ING
Elementar.

9 Linie telefonică disponibilă de luni până duminică 24/24 în cadrul Opţiunii Gold. Comisionul pentru primele 2 transferuri executate într-o lună calendaristică este 5 lei/operaţiune pentru transferurile în lei, 0.2%, min. 85
lei, max. 5.250 lei/operaţiune, pentru transferurile în valută cãtre conturi deschise la alte bãnci, respectiv 0 lei/operaţiune pentru transferurile în valută
cãtre conturi deschise la ING Bank.
10 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.
11 Băncile implicate în aceste operațiuni pot percepe comisioane suplimentare, dar nu mai mult de 50 EUR/bancă.
12 Taxa în lei se percepe pentru realizarea de operațiuni cum ar fi: 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 Transfond/BNR.
13 Pentru primul card atașat contului, taxa de emitere și cea de administrare este 0. Începand cu al doilea card atașat aceluiași cont se vor plăti taxele de emitere și de administrare card menționate în prezenta Listă.

14 Comisionul de administrare al cardului nu va fi perceput pentru cardurile atașate conturilor în EUR al căror comision de administrare este de 2 EUR/lună.
15 Până în data de 31.12.2019 (inclusiv) comisionul de retragere numerar (eur) la Bancomat ING va fi de 0,5%, ulterior acestei date, comisionul va avea valoarea din tabel menționată în dreptul fiecarui tip de card dupa
semnul “/”.
16 Până în data de 31.12.2019 (inclusiv), comisionul pentru operațiunea “Depunere și retragere numerar (eur-lei; lei-eur) prin fcț. “Schimb valutar" la Bancomat ING va fi 0, indiferent de tipul cardului cu care se efectuează
operațiunea. Ulterior acestei date, comisionul va fi de 0,20% pentru operațiunea de depunere euro și retragere lei și 0.5% pentru operațiunea de depunere lei și retragere eur, indiferent de tipul cardului cu care se
efectueaza operațiunea.
17 Taxa este unică și se percepe indiferent de numărul de conturi pentru care a fost activat serviciul Alerte.
18 În perioada 3 octombrie 2016 – 31 martie 2019 taxa de achiziționare a opțiunii Gold va fi 0.

19 Comisionul este 0 pentru clienții încadrați în categoría vulnerabili din punct de vedere financiar (Un Client este incadrat ca vulnerabil financiar atunci cand face dovada ca venitul sau lunar sau venitul sau din ultimele 6
luni nu depaseste 60% din castigul salarial mediu brut pe economie, Detalii complete privind încadrarea clienților care pot beneficia de contul curent cu servicii de baza se regăsesc în Ghidul pentru Efectuarea Plăților
(capitolul „Cont de plati in lei cu servicii de baza“).
20 Comisionul este 0 pentru clienții încadrați în categoría nevulnerabili din punct de vedere financiar. Detalii complete privind încadrarea clienților care pot beneficia de contul curent cu servicii de baza se regăsesc în Ghidul
pentru Efectuarea Plăților (capitolul „Cont de plati in lei cu servicii de baza“).
21 Cardul Visa Classic ING Pay poate fi utilizat pentru cumparaturi doar la POS-uri cu functionalitate contactless, respectiv POS-uri care afiseaza sigla PayWave
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