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Administrative1 

Deschiderea contului 0 lei 0 lei 0 / 6 eur2

Administrarea contului 03 / 7 lei/lună 019 / 3 lei/lună 2 /0,5 eur lună4

Închiderea contului 0 lei 0 lei 0 euro 
Plată poprire5 15 lei 15 lei - 

   Operaţionale 
Operaţiuni cu numerar 
Depuneri de numerar in contul clientului [cu cod de depunere la ATM-ul bancii] 0 lei 0 lei 0 lei 

Depuneri de numerar in alt cont [cu cod de depunere la ATM-ul bancii] 0 lei 0 lei 0 lei 

Operaţiuni fără numerar 
Incasari [interbancare] sume din contul deschis la alt prestator de servicii 0 lei 019 / 3 lei/tranzacție 0 eur 

Incasari [intrabancare] sume din contul deschis la acelasi prestator de servicii 0 lei 019 / 3 lei/tranzacție 0 eur 

Procesare ordin de plată condiţionat7 100 lei 100 lei 100 lei 

Serviciul «Portează-ţi banii» (Plati prin internet cu carduri ING sau non-ING către conturi ING) 0 lei 0 lei - 

Transfer credit [Plati] 
Transfer credit [plati] interbancar[e] [Transferuri catre conturi deschise la alt prestator de servicii] 
Prin ING Home’Bank/PSIP23 0 lei 019 / 3 lei/tranzacție 0,15%, min. 50 lei 
Prin ING Self’Bank 0 lei 019 / 3 lei/tranzacție - 

Prin Gold’Line9 (se adaugă comisionul Transfond/BNR8) 15 lei 15 lei 10 eur o+ 0,2%, min. 85 lei, max. 5.250 lei 

Prin Departamentul de relaţii clienţi12 15 lei 019 /15 lei 0,2% , min. 85 lei, max. 5.250 lei 

Transfer credit [Plati] interbancar[e] in regim de urgenta22, 23 - - 50 eur 

Transfer credit [Plati] interbancar[e] cu optiune “OUR”10,23 - - 15 eur 

Transfer credit [plati] intrabancar[e] [Transferuri catre conturi deschise la acelasi prestator de servicii] 
Prin ING Home’Bank/PISP23 0 lei 0 0 eur 

Prin ING Self’Bank 0 lei 0 - 

Prin Gold’Line9 15 lei 15 lei 10 eur 
Prin Departamentul de relaţii clienţi12 15 lei 019 / 15 lei 0,2% , min. 85 lei, max. 5.250 lei 

Debitare directa 
Debitare directa interbancara in lei 0 lei 0 lei 0 lei 
Debitare directa intrabancara in lei 0 lei 0 lei 0 lei 

   Funcţionale 
Investigaţii și/sau corecţii tranzacţii/solicitare retur plată11 0 lei 0 lei 0 eur 
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Administrative 

Furnizarea [emiterea] unui card de debit/ credit 0 lei/28 lei13 0 35 0/14 eur14 0 12013 

Furnizarea [administarea] unui card de debit/credit 0 lei/28 lei13 019/10 lei 35 0/14 eur14 0 12013 

Transmitere card/Pin in strainatate 160 160 160 160 160 0 

Taxa servicii urgenta pentru carduri - - - - - 500 lei 

Tranzactii nationale-Comisioane utilizare card pentru operatiuni de: 

Depuneri de numerar in contul clientului, in lei/euro la 
ATM-ul bancii 

0 lei 0 lei 0 lei 0 eur 0 lei 0 lei 

Retrageri de numerar in lei de la ATM-ul bancii 03/3 lei 0 lei 0 lei 0,20% 0 lei 03/ 3 lei 

Retrageri de numerar in euro de la ATM-ul bancii 03 / 3 lei 0 lei 0 lei 0,50%15 / 1%+2,5 eur 0 lei 03/3 

Depuneri și retrageri de numerar euro-lei/ lei-euro prin fct. 
„Schimb valutar” la ATM-ul Bancii16 0 / 0,20%; 0,50% 0 / 0,20%; 0,50% 0 / 0,20%; 0,50% 0 / 0,20%; 0,50% 0 / 0,20%; 0,50% 

0 / 0,20%; 
0,50% 

Retrageri de numerar in lei de la ATM-ul altor bănci 03 / 3 lei 0 lei 1%+5 lei 0,5%+0,75 eur - 03 / 3 lei 

Retrageri de numerar in lei de la ghișeul altor bănci 0,5%+2,5 lei min. 5 lei 0 lei 1%+5 lei 0,5%+0,75 eur 
min. 1,5 eur - 0,5%+2,5 lei 

min. 5 lei 

Retrageri de numerar in valuta de la ATM-ul sau ghișeul 
altor bănci 03 /18 lei 0 lei 1,5%+15 lei 1%+2,5 eur - 03 /18 lei 

Interogare sold la ATM-ul altor banci - - - - - - 

Plati la comercianţi (prin POS/pe internet) 0 lei 0 lei 0 lei 0 eur - 0 lei 

Tranzacţii internaţionale – Comisioane utilizare card pentru operaţiuni de: 

Retrageri de numerar la ATM/ghișeu bancar in strainatate 03/ 18 lei 020/ 18 lei 1,5%+15 lei 4 eur - 03/ 18 lei 

Interogare sold la ATM-ul altor bănci - - - - - 0 

Plati la comercianţi (prin POS/pe internet in strainatate) 0 lei 0 lei 0 lei 0 eur - - 
Activare Internet banking [Home’Bank standard sau 
prin aplicatia Home’Bank pentru tableta/smartphone] cu 
token [digipass] 

0 lei 

Administrare Internet banking [Home’Bank standard sau 
prin aplicatia Home’Bank pentru tableta/smartphone] cu 
token [digipass] 

5 lei/lună 
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Administrare Internet banking [Home’Bank standard sau 
prin aplicatia Home’Bank pentru tableta/smartphone] cu 
SMS&Parola 

0 lei 

Inlocuire dispozitiv token [digipass] 0 lei 

Serviciul alerte ,opţiunea SMS17 4 lei/lună 

Serviciul alerte opţiunea Push17 0 lei/lună 

Achiziţionare Opţiune ING Gold 150 lei18 

Administrare Opţiune ING Gold 20 lei/lună 

Emitere/administrare ING Pay21 0 lei 

Activare servicii de ordine de plata programata in lei 0 lei 

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 2 eur /luna se va aplica pentru conturile in EUR, iar taxa de 0,5 eur/ lună se va aplica pentru conturile în alta valută 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 ad augă 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), acest comision se percepe suplimentar comisionului: Transfer credit [plati] interbancar[e] [Transferuri catre
conturi deschise la alt prestator de servicii]. 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. 



Lista de Taxe și Comisioane pentru persoane fizice 
Valabilă începând cu data de 14.09.2019| Conturi curente în lei ING Card Complet, conturi curente în valută și alte produse / servicii 

G-55/2019.09.14 ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucureşti (denumită în prezentul document ING Bank Romania) 4 

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 Pana pe 31 decembrie 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 

22 Acest comision se percepe suplimentar comisionului: Transfer credit [plati] interbancar[e] [Transferuri catre conturi deschise la alt prestator de servicii.

23 Operatiunilor de plata prin transfer-credit initiate de Client prin intermediul unui Tert PSP care ii ofera Clientului Servicii de initiere a platii (PSIP), in conditiile descrise in TCSP, le vor fi aplicabile aceleasi comisione aplicabile
operatiunilor de plata prin transfer-credit initiate de Client direct prin serviciul de internet banking de care beneficiaza Clientul (Home’Bank) 



G-55/2019.09.14  ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucureşti (denumită în prezentul document ING Bank Romania) 5 

Lista de Taxe și Comisioane pentru persoane fizice 
Valabilă începând cu data de 1 iulie 2019| Produse de economisire 

    Administrative 
Deschiderea contului 0 lei 0 lei 0 lei 
Administrarea contului 0 lei 0 lei 0 lei 
Închiderea contului 0 lei 0 lei 0 lei 
Sold cont prin SMS - - 1 leu/luna 
Activare servicii de ordine de plata programata in lei - - 0 lei 

   Operaţionale 
Operaţiuni cu numerar 

Operaţiuni fără numerar 

Transfer credit [plati] intrabancar[e] [Transferuri catre conturi proprii(deschise la acelasi prestator de servicii)] 

Prin ING Home’Bank/ING Self’Bank - 0 lei 0 lei 

Transfer credit [plati] intrabancar[e] [Transferuri catre alte conturi (deschise la acelasi prestator de servicii)] 
Prin ING Home’Bank/ING Self’Bank - - 0 lei 

Transfer credit [plati] interbancar[e] [Transferuri catre conturi deschise la alt prestator de servicii] 
Prin ING Home’Bank/ING Self’Bank - - 0 lei 

   Funcţionale 
Extras de cont trimis prin posta sau tiparit de catre client in Self’Bank sau prin Homebank 0 lei 0 lei 0 lei 

Investigatii si/sau corectii tranzactii/retur plati - 0 lei 0 lei 
Eliberari Documente / Confirmari / Adrese scrise 0 lei 0 lei 0 lei 

Asigurarea de viata de grup pentru parinte( incepand cu data de 23.01.2017 nu se maipot incheia) Prima lunara. Beneficiu optional 
Suma asigurata 10.000 lei - - 4 lei 
Suma asigurata 30.000 lei - - 10 lei 

Depozit la termen Cont Economii Cont de economiipentru 
copii 

Depuneri de numerar in contul clientului [cu cod de depunere la ATM-ul Bancii] - 0 lei 0 lei 

Incasari [interbancare] sume din contul deschis la alt prestator de servicii - 0 lei 0 lei 

Incasari [intrabancare] sume din contul deschis la acelasi prestator de servicii - 0 lei 0 lei 
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Taxe și comisioane aplicabile produselor 
de creditare 

Credite cu ipotecă 

ING Ipotecar 
(Avantaj Plus) 

Credit de 
consum 

Credit de investiții 
imobiliare 

Prima Casă 

Administrative 
Comision analiza dosar (Se achită doar în cazul acordării creditului) 40 lei 0 200 lei 900 lei 1500 lei 1500 lei 0 
Comision de administrare credit 0 0 0 - - 
Comision de gestiune datorat FNGCIMM1 - - 0.180%/ 0.225% 
Comision unic de analiza datorat FNGCIMM10 - - 0,15%/an 
Taxa de evaluare imobil 2 - Min 400 lei/ max 550 lei 
Taxa de evaluare ocazionala a imobilului, pe durata creditului 3 - Min 200 lei/max 413 lei 
Funcţionale 
Comision de rambursare anticipata 4 0 0 1% /0.5% 0 
Comision unic pentru servicii prestate la cererea clientului 5 - - - 200 lei 
Taxa înregistrare garanţie mobiliara 6 65.70 lei 65.70 lei 
Taxa de modificare/prelungire garanţie mobiliara 6 43.80 lei 43.80 lei 
Taxa de anulare garanţie mobiliara 6 21.90 lei 21.90 lei 
Asigurare de viaţă de grup (NN Asigurări de Viaţă S.A.) 
Cota de primă de asigurare lunară 7 - - - 0.35% / 12 
ING Credit Protect (NN Asigurări de Viaţă S.A.) 
Cota de primă de asigurare lunară 8 - - 1.656%/12 - 
Informaţii suplimentare 
Suma Minimă de Realimentare Credit Card 9 - 50 lei - - 

NOTE: 
1 Comisionul este datorat anual Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM): 0.45% /an calculat la valoarea garantiei, si anume 40% sau 50% din 

soldul finantarii garantate (a principalului) in functie de vechimea imobilului achizitionat. 
2 Taxă percepută de evaluator. 
3 Taxă percepută de evaluator. Evaluarea ocazionala se poate realiza in urmatoarele cazuri: verificarea indeplinirii obligatiilor contractuale privind imobilul adus in garantie, modificarea sumei asigurate 

prin polita de asigurare imobil, la solicitarea imprumutatului pentru situatiile ce implica modificare costurilor creditului. Minimul taxei se percepe doar atunci cand raportul de 
evaluare se rezuma la constatarea starii fizice a imobilului, fara estimarea valorii de piata a acestuia sau atunci cand raportul de evaluare se rezuma la estimarea valorii de piata a imobilului, fara 

constatarea starii fizice a imobilului . 
4 1% din valoarea creditului rambursata anticipat, daca perioada de timp dintre rambursarea anticipata si data convenita pentru incetarea Contractului de credit este mai mare de un an, sau 0,5 % din 

valoarea creditului rambursat anticipat,daca perioada de timp dintre rambursarea anticipata si data convenita pentru incetarea Contractului de credit nu este mai mare de un an. 
5 De exemplu: pentru accelerare credit, eliberare diverse acorduri (cum ar fi de ex. acord refinantare, acord demolare, acord alipire, etc). 
6 Taxe percepute de către Registrul National de Publicitate Mobiliara. 
7 Se percepe lunar în data de 3 ale fiecărei luni, pentru luna anterioară, în funcţie de valoarea sumei de rambursat (conform prevederilor contractuale suma maximă asigurată: echivalentul a 125,000 eur 

/175,000 eur). Valoarea aproximativă rotunjită la 3 zecimale a cotei lunare de primă de asigurare este de 0.029%. 
8 Se percepe lunar în data scadenta a creditului ING Personal, pentru luna anterioară, în funcţie de valoarea sumei ramase de rambursat (conform prevederilor contractuale suma maximă asigurată este 

egala cu 90.000 RON). Valoarea aproximativă rotunjită la 3 zecimale a cotei lunare de primă de asigurare este de 0.138%. 
9 Suma nu reprezintă o taxa percepută de Banca, fiind pusa la dispozitia clientului ulterior Zilei de Realimentare, conform Contractului pentru acordarea ING Credit Card. 
10 Pentru emiterea unei promisiuni de garantare, FNGCIMM percepe un comision unic de analiza in valoare de 0,15%/an aplicat la valoarea promisiunii de garantare. Comisionul se plateste intr-o singura 

transa iar valoarea acestui este determinata in functie de numarul de luni de valabilitate a Promisiunii de garantare (fara a depasi 18 luni). 



Lista de Taxe și Comisioane pentru persoane juridice, PFA și alte entități1
Valabilă începând cu data de 14 Septembrie 2019 | Conturi curente în lei, conturi curente în valută și alte produse / servicii 

SME-16/14.09.2019 – ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucureṣti (denumitā in prezentul document ING Bank România sau Banca)                  7

Opțiuni incluse in pachet 
Cont curent RON tip “Cont’ROL” √ √ √ √ √ √ √ 
Emiterea cardului Manager √ √ √ √ √ √ √ 
Administrarea anuală a cardului Manager √ - √ √ √ √ √ 
1 Cont curent in valută - - - - - √ √ 
1 Cont curent POS + terminal POS - - - √ √ √ √ 
Taxă pe tranzacție pentru acceptarea la plată a 
cardurilor la terminalul POS 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 

Internet si Mobile banking : ING Home’Bank/ING 
Business √ √ √ √ √ √ √ 

Depuneri numerar la ATM ING nelimitat nelimitat nelimitat nelimitat nelimitat nelimitat nelimitat 
Depuneri numerar la terminale de tip Drop Box9/Cash 
36030,9 

- - - - nelimitat nelimitat nelimitat 

Retrageri lunare în RON la ATM ING incluse în pachet - - - - 100.000 100.000 100.000 

Încasări intrabancare si interbancare în RON nelimitat nelimitat nelimitat nelimitat nelimitat nelimitat nelimitat 

Plăți în lei prin cecuri si bilete la ordin - - - - - - nelimitat18 

Încasarea instrumentelor de debit: cecuri și bilete la 
ordin (în RON) - - - - - - nelimitat18 

Serviciul Alerte SMS - - - - √ √ √ 

    Plăți prin ING Home’Bank/ING Business/PSIP32 
Plăți în lei – interbancar - - - 30 nelimitat nelimitat nelimitat 
Plăți în lei – intrabancar - - - nelimitat nelimitat nelimitat nelimitat 
Plăți în valută – interbancar - - - - - nelimitat28 nelimitat28 
Plăți în valută – intrabancar - - - - - nelimitat nelimitat 
Administrative 

Administrare lunară pachet 0 lei 5 lei 25 lei 75 lei 150 lei 250 lei 350 lei 

Legendă 
√ produsul / serviciul este inclus în pachetul prezentat

- Produsul / serviciul nu este inclus în pachetul prezentat

Pachete de cont2 pentru afacerea ta ING Profesional  ING Profesional  ING 
Start-Up3 PFA4 Profesional5 

ING FIX 
Online 

ING FIX     ING FIX               ING FIX 
Plăți în RON Plăți în valută        Complet 
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Administrative  

Deschidere cont 
Persoane juridice și alte entități 0 lei 

0 lei 0 euro 0 lei 0 lei 0 lei 0 euro 
PFA 45 lei 

Administrare lunară cont 
Persoane juridice și alte entități 0 lei 10 lei5 

3 euro 0 lei 0 lei 0 lei 0 euro 
PFA 5 lei 5 lei4 

Constituire/ Lichidare/ Administrare lunară depozit la termen 0 lei 0 lei 0 euro - - - - 

Taxă lunară de administrare pentru fiecare terminal POS6 - - - - 50 lei - - 

Taxă lunară de administrare pentru serviciul e-Commerce – ING WebPay7 - - - - 50 lei/0 euro - - 

Comision verificări suplimentare RECOM8 40 lei - - - - - - 

Închidere cont 0 lei 0 lei 0 euro 0 lei 0 lei 0 lei 0 euro 

 Operațiuni cu numerar 
Depunere numerar la terminale de tip  DropBox9/ Cash 36030,9 0,15% 0,15% - - - - - 

 Operațiuni fără numerar 
Încasări interbancare și intrabancare 0 lei 0 lei 0 euro 0 lei - 0 lei 0 euro 

Comision procesare ordin de plată condiționat emis de altă bancă 100 lei 100 lei 100 lei - - - - 

Taxă de acceptare la plată a cardurilor la terminalele ING POS10 - - - - 0,6% / 0,8% - - 

Taxă de acceptare la plată a cardurilor prin serviciul e-Commerce – ING 
WebPay10 

- - - - 0,8 % - - 

Operaționale 

Comision plată in valută in regim de urgență prin ING Business 29/PSIP32 30 euro 30 euro 

Comision plată în regim de urgență32 - - 50 euro - - - 50 euro 
Comision transferuri valută cu modalitate de comisionare de tip 
„OUR”14,32 

- - 15 euro - - - 15 euro 

Comision plată poprire13 15 lei 15 lei - - - - - 

Taxe și comisioane aplicabile conturilor curente Cont curent în lei 
„Cont’ROL” 

Cont curent 
în lei 

Cont de
POS 

Cont de TVA în:

lei valuta
Cont de
capital 

Cont current 
în valută 
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Transferuri 

Transferuri către conturi deschise la alte bănci (se adaugă comisionul Transfond/BNR)11 
Prin  
ING Home’Bank 
/ING Business 12 

/PSIP32 

Persoane juridice și alte 
entități 

Sume până la 9,99 lei 
 4 lei 4 lei 0,15%, 

min. 50 lei, 
max 1.750 lei 

- - 
0 lei 

0,15% 
max 1.750 lei 

Sume începând cu 10 lei 

PFA 
Sume până la 9,99 lei 

 
0 lei 0 lei 

0 lei Sume începând cu 10 lei 3 lei 3 lei 
Transferuri între conturile proprii sau către conturile altui client deschise la ING Bank Romania 
(exclusiv pentru transferurile între conturi în valută deschise la ING Bank România, clienții beneficiază de o reducere a comisioanelor de transfer) 

Prin  
ING Home’Bank 
/ING Business 
/PSIP32 

Persoane juridice și alte 
entități 

Sume până la 9,99 lei 
 2 lei 2 lei 0 euro - - 0 lei 0 euro Sume începând cu 10 lei 

PFA 
Sume până la 9,99 lei 

 
0 lei 0 lei 

0 euro - - 0 lei 0 euro 
Sume începând cu 10 lei 1 lei 1 lei 

Către conturile proprii indiferent de Pachetul de 
cont ING 

 

0 lei 0 lei 0 lei - 0 lei 0 lei 0 euro 

Tranzacții prin instrumente de debit – Cecuri și bilete la ordin 

Emitere instrument cec, bilet la ordin 1 lei / instrument - - - - - - 

Comision pentru încasarea instrumentelor 
de debit al căror beneficiar este clientul ING 
Bank România (se adaugă comisionul de 
compensare interbancară)16 

0 – 5.000 lei 5,38 lei 5,38 lei 

- - - 

5,38 lei 

- 5.001 – 50.000 lei 7,88 lei 7,88 lei 7,88 lei 

Peste 50.000 lei 15,88 lei 15,88 lei 15,88 lei 

Transferuri interbancare în cazul primirii la 
plată a unor instrumente de debit emise de 
clienții ING Bank România (se adaugă 
comisionul de compensare interbancară) 16 

0 – 5.000 lei 6 lei 

- - - - - - 
5.001 – 50.000 lei 8 lei 

Peste 50.000 lei 16 lei 

Transferuri intrabancare în cazul primirii la plată a unor instrumente 
de debit emise de clienții ING Bank 16 2 lei - - - - - - 

Comision instrument de debit refuzat la plată 17 
Interbancar 6 lei 

- - - - - - 
Intrabancar 2 lei 

Taxe și comisioane aplicabile conturilor curente Cont curent în lei 
„Cont’ROL” 

Cont curent 
în lei 

Cont curent 
în valută 

Cont de
capital 

Cont de 
POS 

Cont de TVA în:
lei  valuta 
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Funcționale 

Comision eliberare extras de cont din ING Home’Bank/ ING Business 0 lei 0 lei 0 euro - 0 lei 0 lei 0 euro 

Comision lunar eliberare extras de cont tipărit de ING și trimis prin 
poștă 10 lei 10 lei 3 euro - 10 lei/3 

euro 10 lei 3 euro 

Taxă eliberare scrisoare de bonitate 100 lei 100 lei - - - - - 

Taxă privind operațiunile realizate prin intermediul departamentului de 
Relații Clienti18 

0 lei 0 lei 0 euro - - - - 

Taxă privind investigații și/sau corecții tranzacții / solicitare retur plăți19 15 lei 15 lei - - - - - 

Eliberare raport detalii MIF++20 200 lei 200 lei - - - - - 

Administrative 
Taxă activare ING Home’Bank/ING Business 0 lei - - - - - - 
Taxă lunară utilizare ING Home’Bank cu digipass 0 lei - - - - - - 
Taxă lunară utilizare ING Home’Bank / ING Business cu parole și SMS 0 lei - - - - - - 
Taxă lunară serviciu Alerte opțiunea SMS21 4 lei - - - - - - 
Taxă lunară serviciu Alerte opțiunea Push21 0 lei - - - - - - 

Taxe și comisioane aplicabile conturilor
 

Cont curent 
 în lei „Cont’ROL” 

 

Cont curent 
în lei 

Cont current 
în valută 

Cont de
capital 

Cont de
POS 

Cont de TVA în:
lei valuta
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Taxe și comisioane 
 aplicabile cardurilor 

VISA Business 
RON Card 

“Manager” 22 

VISA Business 
RON 

Card “Cash”31 

VISA Business RON 
Card de depunere23/ 

Card “Colectare 
numerar” 23,31 

VISA Business 
RON 

Card “Clasic” 
VISA EUR 

Card “Clasic 
VISA Business 

Gold RON 
VISA Business 

Credit Card RON 

Administrative 
Emitere card 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 euro 0 lei 0 lei 

Administrare anuală card 40 lei24 40 lei 40 lei 40 lei 15 euro 150 lei 75 lei 
Taxă înlocuire card 40 lei 40 lei 40 lei 40 lei 15 euro 150 lei 75 lei 

Operaționale 
Tranzacții naționale – Comisioane utilizare card pentru operațiuni de: 

Depunere numerar in lei sau euro la ATM ING 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 euro 0 lei 0 lei 
Retragere numerar in lei la ATM ING 0,2%25 / 0,35% 0,35% - 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 
Retragere numerar in euro la ATM ING25 0,5% 0,5% - 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 
Retragere numerar in lei la ATM-ul sau ghișeul altei bănci 0,5% + 2,5 lei 0,5% + 2,5 lei 0,5% + 0,7 euro 0,5% + 2,5 lei 0,5% + 2,5 lei 
Retragere numerar in euro la ATM ul sau ghișeul altei bănci 2% + 17 lei 2% + 17 lei 2% + 5 euro 2% + 17 lei 2% + 17 lei 
Interogare sold la ATM-urile altei bănci 0 lei 0 lei 0 euro 0 lei 0 lei 

Tranzacții la comercianți 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 
Depunere EURO și retragere LEI prin funcția. „Schimb valutar” la 
ATM ING 0,2% - - 0,2% 0,2% 0,2% 0 lei 

Depunere LEI și retragere EURO prin funcția. „Schimb valutar” la 
ATM ING 0,5% - - 0,5% 0,5% 0,5% 0 lei 

Tranzacții internaționale – Comisioane utilizare card pentru operațiuni de: 
Retragere numerar de la ATM sau ghișeu bancar 2% + 17 lei - - 2% + 17 lei 2% + 5 euro 2% + 17 lei 2% + 17 lei 

Interogare sold la ATM-urile altor bănci 0 lei - - 0 lei 0 euro 0 lei 0 lei 

Tranzacții la comercianți 0 lei - - 0 lei 0 euro 0 lei 0 lei 

Comision de conversie valutara 0 lei - - 0 lei 0 euro 0 lei 0 lei 
Funcționale 

Taxă reclamație nejustificată26 60 lei 60 lei 60 lei 60 lei 17 euro 60 lei 0 lei 

Trimitere card/ PIN în străinătate 160 lei 160 lei 160 lei 160 lei 160 lei 160 lei - 

Servicii de urgență28 - - - - - 500 lei -



VISA VISA Business 
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  Produse ce nu mai fac parte din oferta Băncii începând cu 20 martie 2017. Costurile afișate sunt percepute doar clienților din portofoliu ce dețin încă aceste tipuri de produse 

Administrative 
Emitere card 0 lei 0 lei 
Administrare anuală card 40 lei24 150 lei 
Taxă înlocuire card 40 lei 150 lei 

Operaționale 

Tranzacții naționale – Comisioane utilizare card pentru operațiuni de: 
Depunere numerar (lei/euro) la ATM 
ING 0 lei 0 lei 

Retragere numerar (lei) la ATM ING 0,2%25 / 0,35% 0,35% 
Retragere numerar (euro) la ATM ING25 0,5% / 2% + 17lei 0,5% / 2% + 17lei 

Depunere EURO și retragere LEI prin fct. 
„Schimb valutar” la ATM ING 0,2% 0,2% 

Depunere LEI și retragere EURO prin fct. 
„Schimb valutar” la ATM ING 0,5% 0,5% 

Retragere numerar la ATM-ul sau 
ghișeul altei bănci (lei) 0,5% + 2,5 lei 0,5% + 2,5 lei 

Retragere numerar la ATM-ul sau 
ghișeul altei bănci (valută) 2% + 17 lei 2% + 17 lei 

Interogare sold la ATM-ul altei bănci 0 lei 0 lei 

Tranzacții la comercianți 0 lei 0 lei 

Operaționale 

Tranzacții internaționale – Comisioane utilizare card pentru operațiuni de: 
Retragere numerar la ATM sau ghișeu 
bancar 2% + 17 lei 2% + 17 lei 

Interogare sold la ATM-urile altor bănci 0 lei 0 lei 

Tranzacții la comercianți 0 lei 0 lei 

Comision de conversie valutara 0 lei 0 lei 

Funcționale 

Taxă reclamație nejustificată26 60 lei 60 lei 

Trimitere card/PIN în străinătate 160 lei 160 lei 

Servicii de urgență27 - 500 lei 

Taxe și comisioane aplicabile
cardurilor 

MasterCard Business 
Gold    

Card “Manager” 

MasterCard 
Business Silver 

Card “Manager” 

MasterCard Business 
Gold    

Card “Manager” 

MasterCard 
Business Silver 

Card “Manager” 
Taxe și comisioane aplicabile
cardurilor 
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NOTE: 
Taxele și comisioanele administrative și cele aplicate 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, p ersoane f izice autorizate (PFA), întreprinderi individuale, î ntreprinderi 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. Pentru ING Profesional PFA taxa de administrare lunară pachet se aplică dacă entitatea derulează mai puțin de 5 plăți in lei /luna din contul curent principal Cont'ROL (decontate in 
decursul unei luni calendaristice). Pentru conturile curente in Lei (altele decât Cont'ROL) taxa de administrare lunară cont se aplică dacă entitatea derulează mai puțin de 5 plăți in lei /
luna din contul respectiv (decontate in decursul unei luni calendaristice). Atât in cazul pachetului cat si in cazul conturilor curente in lei nu se i au în calcul transferurile prin Home’Bank 
între conturile clientului, plățile efectuate la POS sau plățile realizate prin mandatul de debitare directă.
5. Pentru pachetul ING Profesional, taxa de administrare lunară pachet se aplică dacă compania derulează mai puțin de 10 plăți in lei de orice tip/lună (decontate in decursul unei luni 
calendaristice) din contul principal Cont’ROL. Pentru conturile curente in Lei (altele decât Cont'ROL) taxa de administrare lunara cont se aplica daca compania derulează mai puțin de 10 plăți in lei 
de orice tip/ luna din contul respectiv (decontate in decursul unei luni calendaristice). Atât in cazul pachetului cat si in cazul conturilor curente in lei nu se iau in calcul transferurile intre conturile 
proprii. 
6. Taxa este percepută în a 2-a zi lucrătoare a fiecărei luni pentru luna precedentă. 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;
7. Serviciul e-Commerce – I NG 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 i anuarie – 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 decât 1 0.000 lei.
8. Opțional-Se percepe la deschiderea de relație, pentru clienții ce nu pot prezenta certificat constatator Recom nu mai vechi de 30 zile de la data eliberării acestuia de către ONRC.
9. Comisionul este valabil pentru depunerile de numerar efectuate prin intermediul automatelor de tip Drop Box sau a echipamentelor CASH 360. Comisionul nu se aplică în cazul 
pachetelor ING FIX plăți în RON/plăți în valută/complet.
10.Comisionul se aplica la valoarea tranzacțiilor efectuate prin intermediul cardurilor, la terminalul POS ING instalat la client și/sau prin serviciul ING WebPay. 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 ING WebPay, ca urmare a unor costuri mai mari de procesare p entru aceste tipuri de tranzacții.
11.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.
12.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.
13.Comisionul se va aplica pentru fiecare plată realizată î n contul unei popriri.
14.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.
15.Din conturile de capital nu se pot face transferuri către conturile aceluiași client ING. 
16.Comisionul se aplică pentru fiecare instrument de debit încasat/ venit la plată. Comisionarea este făcută după depășirea numărului de instrumente de debit încasate/
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 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 intVeIrbSAa ncară estVeI dSAe  B0.u8s8in leesi s(i ndiferent 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). 
17. Comisionul se aplică pentru fiecare instrument de debit refuzat la plată.
18. 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 (15 RON pentru lei, la care se adaugă comisionul Transfond pentru transferurile către alte
bănci, respectiv 0,2% minim 85 lei maxim 5.250 lei pentru valuta).
19. Băncile implicate în aceste operațiuni pot percepe comisioane suplimentare, dar nu mai mult de 50 euro/bancă.
20. 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.
21. 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 in cazul
clienților care au Serviciul Alerte inclus in pachetul achiziționat.
22. 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.
23. Acest card poate fi atașat doar unui cont de RON.
24. 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.
25. 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.
26. 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.
27. 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.
28. 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.
29. Comisionul de urgenta se adaugă la comisionul pe tranzacție pentru plățile in valuta cu urgenta.
30. 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).
31. 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
32. Operatiunilor de plata prin transfer-credit initiate de Client prin intermediul unui Tert PSP care ii ofera Clientului Servicii de initiere a platii (PSIP), in conditiile descrise in TCSP, le vor 
fi aplicabile aceleasi comisione aplicabile operatiunilor de plata prin transfer-credit initiate de Client direct prin serviciul de internet banking de care beneficiaza Clientul (ex.ING Business
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sau Home’Bank) 
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Administrative  
Comision  acordare/ prelungire/ majorare facilitate de credit2 1 % 2 % 0 % 1 % 
Comision  neutilizare credit3 0 % - - 0 % 
Comision  administrare credit4 3 % - - - 
Taxă lunară  administrare cont de credit 0 lei 0 lei 0 lei - 
Funcționale 
Taxă evaluare imobil Min 350 lei / max 1.500 lei Min 350 lei / max 1.500 lei - - 
Taxă reducere  termen  de rambursare a creditului - 950 lei - - 
Taxă modificare contract facilitate de credit5 500 lei 500 lei - - 

Comision rambursare anticipată 
Sume până la 450.000 lei 

- 
1,5 % 

- - 
Sume peste 450.000 lei 1 % 

Taxă înregistrare garanție mobiliară6 65,7 lei 65,7 lei 65,7 lei - 
Taxă modificare/prelungire garanție mobiliară6 43,8 lei 43,8 lei 43,8 lei - 
Taxă anulare garanție mobiliară6 21,9 lei 21,9 lei 21,9 lei - 

Aferente Scrisorilor de Garanție 

Operațiuni aferente scrisorilor de garanție emise de ING Bank România 

Comision emitere/ majorare sumă a scrisorii de garanție emise de ING Bank7 0,5%, min 330 lei / trimestru 

Comision administrare scrisoare de garanție emisă de ING Bank8 0,5% / trimestru 
Comision modificare scrisoare de garanție emisă de ING Bank9 110 lei 

Comision procesare scrisoare de garanție emisă într-un format diferit de modelul standard ING Bank10 110 lei 

Executare scrisoare de garanție emisă de ING Bank11 0,1 %, min 225 lei, max 6.750 lei 
Transfer scrisoare de garanție emisă de ING Bank către alt beneficiar 450 lei 
Notificare  cesiune de încasare provenita din scrisoarea de garanție emisă de ING Bank 225 lei 

Operațiuni aferente scrisorilor de garanție emise de alte Bănci 

Verificare autenticitate scrisoare de garanție/ amendament la scrisoarea de garanție primită de Client 225 lei 
Avizare scrisoare de garanție/ amendament la scrisoarea de  garanție primită de ING Bank 225 lei 
Executare scrisoare de garanție emisă de altă bancă și primită de Client 0,1 %, min 225 lei, max 2.250 lei 
Transmitere instrucțiuni aferente garanției la solicitarea Clientului12 110 lei 

Notificare cesiune de încasări provenită din scrisoarea de garanție emisă în favoarea Clientului 225 lei 

Taxe și comisioane aplicabile produselor de
creditare 
 

Extra’ROL  
(Linie de credit) Credit la termen ING Business 

Credit Card 
Scrisori de garanție1 
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NOTE: 
Taxele și comisioanele menționate în prezenta listă se aplică inclusiv clienților cu o cifră de afaceri de până la 9 milioane lei, care și-au deschis relația cu ING Bank (Retail) și au 
achiziționat pachetul ING Profesional înainte de data de 26 August 2013  
1. Scrisorile de garanție se emit în baza unei facilități de credit aprobate în prealabil și a unui contract de credit semnat de către persoana juridică.
2. Comisionul se aplică la valoarea liniei de credit. Pentru facilitatea de credit Scrisori de garanție comisionul este perceput în primul trimestru și este aplicabil la valoarea facilității

de emiteri scrisori de garanție sau, în cazul majorărilor, procentul se aplică pro-rată la valoarea acordată suplimentar. Pentru facilitatea de Credit la termen comisionul este
perceput doar la acordarea creditului.

3. Comisionul se aplică la suma neutilizată din valoarea facilității de credit aprobate. Valoarea anuală se debitează lunar împreună cu rata creditului. Nu se percepe în primele 90
de zile de la acordarea creditului. Pentru liniile de credit tip Extra’ROL acordate/ prelungite înainte de 21 august 2017, comisionul de neutilizare credit este de 1,2% din suma
aprobată și neutilizată, până la modificarea contractului.

4. Valoarea procentuală se aplică la valoarea utilizată a facilității de credit și se va percepe lunar, odată cu dobânda. Pentru liniile de credit tip Extra’ROL acordate/ prelungite
înainte de 21 august 2017 comisionul de administrare credit este 0% până la modificarea contractului.

5. Se aplică în cazul schimbării structurii garanției creditului.
6. Taxa este percepută pentru constituirea unei garanții mobiliare pentru garantarea creditului acordat companiei. Taxa este percepută de către Registrul National de Publicitate

Mobiliara. Garanția mobiliară poate fi orice bun prezent sau viitor, deținut de către împrumutat și/sau garanți. Ea poate include, dar nu se rezumă la: autoturisme, stocuri,
creanțe sau depozite colaterale

7. Procentul se aplică la valoarea scrisorii de garanție emise/ valoarea cu care s-a majorat scrisoarea de garanție, pentru primul trimestru de la data emiterii/ majorării scrisorii de
garanție. Se percepe la data emiterii/ majorării scrisorii de garanție. Comisionul de emitere pentru scrisorile de garanție se ajustează considerând integral utilizat trimestrul (ex.
pentru o scrisoare de garanție cu o valabilitate de 4 luni, se va percepe comisionul pentru două trimestre).

8. Procentul se aplică la valoarea scrisorii de garanție emise/ prelungite și este aplicabil începând cu cel de al doilea trimestru al valabilității scrisorii de garanție emise/ prelungite.
Comisionul de administrare pentru scrisorile de garanție se ajustează considerând integral utilizat trimestrul (ex. pentru o scrisoare de garanție cu o valabilitate de 4 luni, se va
percepe comisionul pentru două trimestre).

9. Se aplică în cazul modificărilor aduse scrisorilor de garanție, ce includ modificarea textului scrisorilor de garanție și/sau alte modificări diferite de prelungirea valabilității scrisorii
de garanție (adițional comisionului de administrare scrisoare de garanție). In cazul modificărilor privind majorarea sumei scrisorii de garanție se va aplica comisionul de majorare 
scrisoare de garanție.

10. Scrisorile de garanție pe format non-standard se vor emite doar cu aprobarea prealabilă a ING Bank. Se aplică scrisorilor de garanție emise, pe un format diferit de modelul
standard al ING. Comisionul este adițional comisionului de emitere.

11. Procentul se aplică la suma pentru care se solicită executarea scrisorii de garanție.
12. Taxa se aplică la procesarea solicitării Clientului privind transmiterea instrucțiunilor către banca emitentă a scrisorii de garanție.
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