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Taxe si comisioane aplicabile conturilor curente
Cont curent in lei

ING Card Complet

Cont curent in lei cu 

servicii de baza

ING Elementar

Cont curent in valuta

Deschidere cont 0 lei 0 lei 0 euro

Administrare cont 02 / 7 lei pe luna 03 / 3 lei pe luna 2 euro / luna

Inchidere cont 0 lei 0 lei 0 euro

Plata poprire4 15 lei 15 lei -

Depuneri de numerar cu cod de depunere la bancomatul bancii5 15 lei 03 / 3 lei -

Retrageri de numerar cu cod de retragere la bancomatul bancii 02 / 5 lei 0 lei -

Incasari [interbancare] sume din contul deschis la alt prestator de servicii 0 lei 03 / 3 lei 0 euro

Incasari [intrabancare] sume din contul deschis la acelasi prestator de servicii 0 lei 03 / 3 lei 0 euro

Procesare ordin de plata condiţionat6 100 lei 100 lei 100 lei

Serviciul Porteaza-ti banii (Plati prin internet cu carduri ING sau non-ING catre conturi ING) 0 lei 0 lei -

Prin ING Home’Bank/PSIP7 in lei sau euro 02 / 5 lei 03 / 3 lei 02 / 5 lei

Prin ING Home’Bank/PSIP7 in alte valute - - 0,15%, min 50 lei, max 5,250 lei

Prin Gold’Line9 in lei sau euro8 15 lei 15 lei 15 lei

Prin Gold’Line9 in alte valute - -
10 euro + 0,20%, min 85 lei, max 

5,250 lei

Transfer credit [Plati] interbancar[e] in regim de urgenta7,10 - - 50 euro

 Transfer credit [Plati] interbancar[e] cu optiune OUR7,11  -  -  15 euro 

Prin ING Home’Bank/PSIP7 0 lei 0 lei 0 euro

Prin Gold’Line 9 in lei sau euro 15 lei 15 lei 15 lei

Prin Gold’Line 9 in alte valute - - 10 euro

Debitare directa interbancara in lei 0 lei 0 lei 0 euro

Debitare directa intrabancara in lei 0 lei 0 lei 0 euro

Investigatii si/sau corectii tranzactii/solicitare retur plata12 0 lei 0 lei 0 euro

Transfer credit [Plati]

Transfer credit [plati] interbancar[e] [Transferuri catre conturi deschise la alt prestator de servicii]

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

Debitare directa

Functionale

Operatiuni fara numerar

Lista de Taxe și Comisioane pentru persoane fizice
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Administrative1

Operationale

Operatiuni cu numerar
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Taxe si comisioane aplicabile cardurilor

ING Card Complet 

Visa RON 

Neembosat / 

Embosat

ING Elementar

Visa RON 

Neembosat / 

Embosat

ING Credit Card

Visa RON 

Neembosat / 

Embosat

Viso EUR  

Neembosat / 

Embosat

Cont economii 

pentru copii

Visa RON 

Neembosat / 

Embosat

Visa Gold 

Embosat

Furnizarea [emiterea] unui card de debit/ credit 0 lei / 28 lei13 0 lei 35 lei 0 / 14 euro14 0 lei 120 lei13

Furnizarea [administarea] unui card de debit/credit 0 lei / 28 lei13 019 / 10 lei 35 lei 0 / 14 euro14 0 lei 120 lei13

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

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

Depuneri de numerar in lei/euro la bacomatul bancii 0 lei 0 lei 0 lei 0 euro 0 lei 0 lei

Retrageri de numerar in lei de la bancomatul bancii 02 / 5 lei 0 lei 0 lei 0.50% 0 lei 02 / 5 lei

Retrageri de numerar in euro de la bancomatul bancii 02 / 5 lei 0 lei 0 lei 0.005 0 lei 02 / 5 lei

Depuneri si retrageri de numerar prin functia

 "Schimb valutar" la bancomatul bancii
0 lei 0 lei 0 lei 0 eur - 0 lei

Retrageri de numerar in lei sau valuta de la 

bancomatele altor banci
02 / 5 lei 0 lei 1% + 5 lei 4 euro 0 lei 02 / 5 lei

Retrageri de numerar in lei de la ghișeul altor banci 02 / 5 lei 0 lei 1% + 5 lei 4 euro 0 lei 02 / 5 lei

Interogare sold la bacomatul altor banci - - - - - -

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

Retrageri de numerar la bacomat sau ghiseu bancar in 

strainatate
02 / 5 lei 0 lei 1% + 5 lei 4 euro 0 lei 02 / 5 lei

Interogare sold la bacomatul altor banci - - - - - -

Plati la comercianti (prin POS/pe internet in strainatate) 0 lei 0 lei 0 lei 0 eur - 0 lei

Administrare

Tranzactii nationale-Comisioane utilizare card pentru operatiuni de:

Tranzacţii internaţionale – Comisioane utilizare card pentru operaţiuni de:

Valabil incepand cu data de 15.12.2019 | Conturi curente în lei ING Card Complet, conturi curente în valută și alte produse / servicii
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Taxe si comisioane aplicabile conturilor curente
Cont curent in lei

ING Card Complet

Cont curent in lei cu 

servicii de baza

ING Elementar

Activare Internet banking [Home’Bank standard sau prin aplicatia Home’Bank pentru 

tableta/smartphone]
0 lei 0 lei

Administrare Internet banking [Home’Bank standard sau prin aplicatia Home’Bank pentru 

tableta/smartphone] cu token [digipass]
5 lei 5 lei

Administrare Internet banking [Home’Bank standard sau prin aplicatia Home’Bank pentru 

tableta/smartphone] cu SMS&Parola
0 lei 0 lei

Inlocuire dispozitiv token [digipass] 0 lei 0 lei

Serviciul alerte opţiunea SMS15 4 lei/luna 4 lei/luna

Serviciul alerte opţiunea Push15 0 lei 0 lei

Achiziţionare Opţiune ING Gold 150 lei16 150 lei16

Administrare Opţiune ING Gold 20 lei/luna 20 lei/luna

Emitere/administrare ING Pay17 0 lei 0 lei

Activare servicii de ordine de plata programata in lei 0 lei 0 lei

NOTE:

1

2

3

Lista de Taxe si Comisioane pentru persoane fizice
Valabil incepand cu data de 15.12.2019 | Conturi curente în lei ING Card Complet, conturi curente în valuta si alte produse / servicii

Pentru clienţii care au deschis relaţia cu Banca începând cu data de 12 octombrie 2009, taxele administrative se vor percepe la Data Facturarii (data convenita de client 

împreuna cu ING Bank pentru plata comisioanelor aferente produselor/serviciilor achizitionate). Pentru clienţii care au deschis relaţia cu Banca înainte de 12 octombrie 2009, 

comisionul de deschidere cont se va percepe la sfârsitul lunii urmatoare deschiderii, iar restul taxelor administrative se vor percepe la aniversare, daca nu s-a convenit altfel 

cu clientul. Prin aniversare se înţelege sfârşitul ultimei zile a perioadei (an sau luna) pentru care s-a perceput taxa respectiva.

Comisionul este 0 daca în cont sunt încasate venituri recurente şi contul este utilizat pentru plaţi sau transferuri, altele decât transferuri între conturile proprii/debitari 

rate/debitari comisioane. Venit recurent înseamna venitul (ex. salariu, pensie, chirie etc.) încasat lunar în cont, cel putin 3 luni consecutive, în valoare de minim 700 

lei/luna/cont. Nu se considera venit recurent încasarile provenite din jocuri de noroc. Daca: (a) nu se (mai) încaseaza (dupa 2 luni consecutive de neîncasare) venit recurent în 

cont sau (b) nu se realizeaza cel puţin o plata/luna în baza cardului sau un transfer/luna catre alte conturi decât conturile proprii/ debitari rate/debitari comisioane, 

comisionul va avea valoarea din tabel mentionata dupa semnul “/”.

Taxele si comisioanele administrative si cele aplicate tranzactiilor se aplica in moneda contului

Comisionul este 0 pentru clientii încadrati 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 clientilor care pot 

beneficia de contul curent cu servicii de baza se regasesc în Ghidul pentru Efectuarea Platilor (capitolul „Cont de plati in lei cu servicii de baza“).
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Pana pe 31 decembrie 2020 taxa de achizitionare a optiunii Gold va fi 0 lei.

Cardul Visa Classic ING Pay poate fi utilizat pentru cumparaturi doar la POS-uri cu functionalitate contactless, respectiv POS-uri care afiseaza sigla PayWave

Pentru primul card atasat contului, taxa de emitere si cea de administrare este 0. Începand cu al doilea card atasat aceluiasi cont se vor plati taxele de emitere si de 

administrare card mentionate în prezenta Lista.

Comisionul de administrare al cardului nu va fi perceput pentru cardurile atasate conturilor în EUR al caror comision de administrare este de 2 EUR/luna.

Taxa este unica si se percepe indiferent de numarul de conturi pentru care a fost activat serviciul Alerte.

Linie telefonica disponibila de luni pâna duminica 24/24 în cadrul Opţiunii Gold. Comisionul pentru primele 2 transferuri executate într-o luna calendaristica este 5 

lei/operaţiune pentru transferurile în lei, 0.2%, min. 85 lei, max. 5.250 lei/operaţiune, pentru transferurile în valuta cãtre conturi deschise la alte bãnci, respectiv 0 

lei/operaţiune pentru transferurile în valuta cãtre conturi deschise la ING Bank.

Pentru transferurile în valuta, în cazul selectarii modalitatii 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 aplica tranzactiilor în USD ordonate catre banci 

beneficiare din SUA.

Bancile implicate în aceste operatiuni pot percepe comisioane suplimentare, dar nu mai mult de 50 EUR/banca.

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

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 sau Home’Bank)

Comisionul se va aplica pentru fiecare plata realizata în contul unei popriri la care se adauga comisionul Transfond/BNR, conform nota 8.

Comisionul aferent depunerii de numerar se debiteaza din contul beneficiarului depunerii.

Se percepe pentru procesarea ordinelor de plata condiţionate primite de la alte banci.

La transferurile în lei catre conturi deschise la alte banci se adauga comisionul Transfond–Sent/BNR–Regis. În prezent, comisionul Transfond–Sent are valoarea de 0,51 lei şi 

se aplica plaţilor în lei, în valoare de pâna la 50.000 lei, iar comisionul BNR–Regis are valoarea de 6 lei şi se aplica plaţilor 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
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Depozit la termen Cont economii
Cont de economii 

pentru copii

Deschiderea contului 0 lei 0 lei 0 lei

Administrarea contului 0 lei 0 lei 0 lei

Inchiderea 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

Comision plata poprire 15 lei

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

Prin ING Home’Bank - 0 lei 0 lei

Prin ING Home’Bank - - 0 lei

Prin ING Home’Bank - - 0 lei

Extras de cont trimis prin posta sau tiparit de catre client din  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 mai pot incheia)

Suma asigurata 10.000 lei - - 4 lei

Suma asigurata 30.000 lei - - 10 lei

Lista de Taxe și Comisioane pentru persoane fizice

Operaţiuni cu numerar 

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

Transfer credit [plati] interbancar[e] [Transferuri catre conturi deschise la alt prestator de servicii]

Operaţiuni fără numerar

Functionale

Prima lunara. Beneficiu optional

Valabilă începând cu data de 15.12 2019| Produse de economisire

Administrative

Operationale

Transfer credit [plati] intrabancar[e] [Transferuri catre alte conturi (deschise la acelasi prestator de servicii)]
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Extra’ROL Credit Card ING Personal
ING Ipotecar 

(Avantaj Plus)

Credit de 

consum

Credit de 

investiții 

imobiliare

Prima Casă

Comision analiza dosar (Se achită doar în cazul 

acordării creditului)
40 lei 0 lei 200 lei 900 lei 1500 lei 1500 lei 0 lei

Comision de administrare credit 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei

Comision de gestiune datorat FNGCIMM1 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0,180%/0,225%

Comision unic de analiza datorat FNGCIMM10 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0,15%/an

Taxa de evaluare imobil2 0 lei 0 lei 0 lei

Taxa de evaluare ocazionala a imobilului, pe 

durata creditului3
0 lei 0 lei 0 lei

Comision de rambursare anticipata4 0 lei 0 lei 1% /0,5% 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei

Comision unic pentru servicii prestate la cererea 

clientului5
0 lei 0 lei 0 lei

Taxa înregistrare garanţie mobiliara6

Taxa de modificare/prelungire garanţie 

mobiliara6

Taxa de anulare garanţie mobiliara6

Cota de primă de asigurare lunară7 0 lei 0 lei 0 lei

Cota de primă de asigurare lunară8 0 lei 0 lei 1,656%/12 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei

Suma Minimă de Realimentare Credit Card9 0 lei 50 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei

NOTE:

1

2 Taxă percepută de evaluator.

Lista de Taxe și Comisioane pentru persoane fizice
Valabil incepand cu data de 15.12.2019 |Produse de creditare

Administrative

Funcţionale

Taxe și comisioane aplicabile produselor

de creditare

Credite fara ipotecă Credite cu ipotecă

Min 400 lei/ Max 500 lei

Min 200 lei/ Max 413 lei

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.

200 lei

65,70 lei

43,80 lei

21,90 lei

0,35% / 12

Asigurare de viaţă de grup (NN Asigurări de Viaţă S.A.)

ING Credit Protect (NN Asigurări de Viaţă S.A.)

Informaţii suplimentare

65,70 lei

43,80 lei

21,90 lei
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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

Suma nu reprezintă o taxa percepută de Banca, fiind pusa la dispozitia clientului ulterior Zilei de Realimentare, conform Contractului pentru acordarea ING Credit Card

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).

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.De exemplu: pentru accelerare credit, eliberare diverse acorduri (cum ar fi de ex. acord refinantare, acord demolare, acord alipire, etc).

Taxe percepute de către Registrul National de Publicitate Mobiliara

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%.

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%.
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