Pachetul ING WebCard - Lista de dobânzi, taxe şi comisioane,
valabilă începând cu 12 octombrie 2009
Principalele produse, servicii şi tranzacţii pentru clienţi persoane fizice
Ofertă valabilă pentru pachetul ING WebCard

DOBÂNZI
Dobânzi bonificate
Cont curent în lei

Rata anuală a dobânzii
0

Dobânzi penalizatoare
Cont curent în lei

Rata anuală a dobânzii
25%

Se aplică la sold negativ neautorizat.

TAXE ŞI COMISIOANE - Produse
Cont Curent lei

Administrare lunară cont

1 leu

Se percepe lunar, pe data de 5 a fiecărei luni sau la
Data Facturării (dacă e cazul) pentru luna*
anterioară. Comisionul nu se percepe primele trei
luni de la deschiderea contului.

Home'Bank
Taxa de activare

0

Taxa de reactivare

0

Taxa lunară de administrare

3 lei

Se percepe lunar, pe data de 5 a fiecărei luni sau la
Data Facturării (dacă e cazul) pentru luna*
anterioară.

Cardul MasterCard Standard Internaţional ataşat Contului Curent
Taxă de emitere

0

Administrare card

0

Taxă înlocuire card
Taxă cerere copie document

50 lei
12 lei

Taxă pentru reclamaţie nejustificată*

60 lei

Comisioane aferente tranzacţiilor naţionale
Depunere numerar la ING Bancomat+
0
Retragere numerar la ING Bancomat+

0,50%

Retragere numerar la ATM-urile altor bănci

1% + 5 lei

Retragere numerar la ghişeul altei bănci

1% + 5 lei

Tranzacţii la comercianţi

0

Comisioane aferente tranzacţiilor internaţionale
Retragere numerar la ATM sau ghişeul bancar 1,5% + 15 lei
Tranzacţii la comercianţi

0
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TAXE ŞI COMISIOANE - Servicii şi Tranzacţii
Depunere numerar în lei
La casieriile ING Bank

7 lei

Se percepe din suma depusă.

0,5%

Minim 5 lei.

Retragere numerar în lei
La casieriile ING Bank

Încasări
0

Plăţi în lei
Prin Home'Bank
- Între conturile clientului la ING Bank
- Către alt client ING Bank

0
1 leu

- Către un client al altei bănci

1 leu

Se adaugă
comisionul
Transfond***

Primele trei tranzacţii pe lună sunt gratuite.
Gratuitatea se aplică prin returnarea taxei
percepute pe data de 5 a lunii următoare lunii*
în care s-a efectuat tranzacţia.
Comisionul Transfond*** nu se returnează.

La ghişeul ING Bank (suport hârtie)
- Între conturile clientului la ING Bank

5 lei

- Către alt client ING Bank

5 lei

- Către un client al altei bănci

5 lei

Se adaugă comisionul Transfond***

Documente
Tipărire extras de cont prin Home'Bank
Duplicat extras de cont
- Tipărit şi expediat prin poştă

0
5 lei

Pentru fiecare extras lunar solicitat.

- Tipărit şi eliberat în regim de urgenţă

10 lei

Pentru fiecare extras lunar solicitat.
Opţiune disponibilă doar în Agenţiile ING.

Duplicat ordin de plată

15 lei

Alte taxe
Investigaţii şi corecţii tranzacţii
Retur plată instructată eronat
Taxă lunară serviciu SMS

15 lei
15 lei
0

Data Facturării reprezintă data convenită de client împreună cu ING Bank pentu plata comisioanelor aferente
deschiderii/administrării conturilor curente.
* Prin lună se înţelege perioada cuprinsă între data de 5 a lunii anterioare şi data de 5 a lunii curente.
** Se consideră ca fiind nejustificată reclamaţia atunci când rezultatele investigaţiilor arată că tranzacţia contestată a fost
efectuată în mod valabil, conform art. 3.10 din “Condiţiile generale pentru carduri”.
*** Comisionul Transfond – Sent are în prezent valoarea de 0.58 lei şi se aplică la plăţile în lei, în valoare de până la 50.000 lei.
Comisionul Transfond – Regis are în prezent valoarea de 6.87 lei şi se aplică la plăţile în lei, cu valori de peste 50.000 lei.

Notă:
ING Bank îşi rezervă dreptul de a modifica dobânzile, taxele şi comisioanele în conformitate cu prevederile
Condiţiilor Generale de Afaceri şi ale celorlalte documente contractuale încheiate de Client (după caz).
Taxele şi comisioanele pentru tranzacţiile ce implică intermedierea altor bănci sau instituţii financiare nu includ
şi costurile acestora.
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