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Clienții cu salariul la ING au comisioane zero la retrageri
din oricare ATM, indiferent de bancă sau țară
ING România anunță comisioane zero pentru retrageri de la bancomatul oricărei bănci, de oriunde din
lume, pentru clienții cu salariul sau alt venit recurent la ING și cu minim o plată cu cardul pe lună
Începând cu 5 iulie 2017, clienții ING România care au salariul sau un alt venit recurent de minim 700 de
lei și care efectuează minim o plată sau un transfer bancar pe lună prin ING Card Complet vor beneficia
de comisioane zero pentru operațiuni de retragere de la ATM oriunde în lume, pentru plăți și încasări sau
pentru servicii de administrarea a contului, cardului și serviciului de internet banking.
Comisionul zero este deja disponibil pentru cei care își deschid ING Card Complet după 3 aprilie 2017,
card pe care urmează să încaseze salariul sau un venit recurent.
Din 5 iulie, se vor modifica și comisioanele pentru clienții care nu au salariul la ING astfel:
•

7 lei/lună pentru administrarea ING Card Complet, comparativ cu comisionul anterior de 5 lei

•

3 lei/tranzacție pentru retrageri de la bancomatele ING sau ale oricărei alte bănci din România,
comparativ cu un comision de 1,5 lei la retragerile din ATM-urile ING și 5 lei la ATM-urile altor
bănci. Majorarea comisionului de retragere pentru clienții ING, de la ATM-urile ING, a fost
influențată de costul numerarului pe piața locală și de costul de administrare a ATM-urilor.

•

Comision unic de 4 euro/tranzacție la retrageri de la un ATM din străinătate, comparativ cu
formula de calcul 1% + 10 lei la retragerea din ATM internațional cu cardul de lei sau 1% + 2,5
euro la retrageri din ATM international cu cardul de euro.

„Clienții care își primesc veniturile într-un cont ING sunt partenerii noștri de fiecare zi, pe care ne bazăm și
care se bazează pe noi. În consecință, ne-am dorit să îi putem răsplăti și noi cu comisioane zero pentru
operațiuni cotidiene. Operațiunile bancare ar trebui să fie cât mai simple și accesibile, iar asta implică atât
costuri reduse de întreținere sau operațiuni, cât și disponibilitate oriunde s-am afla în lume”, a declarat
Ștefan Radu, Director de Strategie și Produse Retail, ING România.
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ING
ING Bank România este parte a ING Group, instituţie financiară internaţională globală, care oferă servicii bancare unui
număr de peste 34 de milioane de clienţi individuali, companii sau instituţii din peste 40 de ţări. Înființată în 1994, ING
Bank România este în prezent o bancă universală, oferind produse și servicii tuturor categoriilor de clienți – companii mari
și mici, instituții financiare, mici antreprenori și persoane fizice.
Misiunea ING este aceea de a-i susţine pe oameni să fie cu un pas înainte, în viaţă şi în afaceri.

