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VISA RON Neembosat / 

Embosat

Visa RON Virtual / 

ING Pay7

VISA RON 

Neembosat / 

Embosat

Visa RON Virtual / 

ING Pay7

ING Gold 

Embosat

ING Gold 

Virtual

Deschiderea contului

Administrarea contului (pe lună)

Administrare Opţiune ING Gold (pe lună)

Inchidere Optiune ING Gold

Închiderea contului

Plată poprire
3

Furnizarea [emiterea] unui card de debit/ credit 0 lei / 120 lei4 0 lei

Furnizarea [emiterea] instant a unui card de debit/ credit 0 lei/20 lei5  0 lei 0 lei/20 lei5 0 lei - 0 lei

Furnizarea [administarea] unui card de debit / credit 0 lei/2 lei/lună6 0 lei 0 lei/2 lei/lună6 0 lei 0 lei / 120 lei4 0 lei

Transmitere card / PIN în străinătate 160 lei - 160 lei - 0 lei -

Taxă servicii urgență pentru carduri 500 lei -

Taxă livrare ca urmare a emiterii/ reînnoirii unui card 18 lei - 18 lei - 0 lei -

Depuneri de numerar in contul clientului, în lei/euro la ATM-ul băncii 0 lei - 0 lei - 0 lei -

Depuneri de numerar euro-lei / lei-euro prin funcția "Schimb valutar" la ATM-ul băncii 0 lei - 0 lei - 0 lei -

Retrageri de numerar euro-lei / lei-euro prin funcția "Schimb valutar" la ATM-ul băncii 0 lei - 0 lei - 0 lei -

Retrageri de numerar în lei de la ATM-ul băncii

Retrageri de numerar în euro de la ATM-ul băncii 5 lei - 0 lei - 0 lei -

Retrageri de numerar în lei de la ATM-ul altor bănci

Retrageri de numerar în lei de la ghișeul altor banci

Retrageri de numerar în valută de la ATM-ul sau ghiseul altor bănci

Interogare sold la ATM-ul altor bănci

Plăți la comercianți (prin POS / pe internet) cu excepția tranzacțiilor de tip jocuri de noroc (gambling)

Comision pentru plăți cu cardul (la POS/pe internet) de tip jocuri de noroc (gambling)

-

0 lei

0 lei

0 lei

15 lei

0 lei 

-

0 lei

0 lei

--

0 lei

3.9 lei + 1.9%

9 lei 0 lei

20 lei / 29 lei8
0 lei

-

Lista de Taxe și Comisioane pentru persoane fizice

Valabil începând cu data de 09.12.2022 | ING Card Complet

Administrative2

0 lei 0 lei

Cont curent în lei

„ING Card Complet”

fara venituri recurente
1

Cont curent în lei

„ING Card Complet” 

cu optiunea Gold
1

Cont curent în lei

„ING Card Complet”

cu venituri recurente sau cu titular cu 

varsta intre 18 si 24 ani
1

0 lei

15 lei

Administrative carduri

0 lei

-

3.9 lei + 1.9% 3.9 lei + 1.9%

-

Note:

Tranzactii naționale (Comisioane per tranzactie) - Comisioane utilizare card pentru operațiuni de:

0 lei 0 lei

5 lei 0 lei

-

0 lei 0 lei

15 lei

5 lei

5 lei

5 lei

0 lei

0 lei

0 lei

0 lei / 60 lei9

Taxele și comisioanele administrative și cele aplicate tranzacțiilor se aplică în moneda contului

1. Pentru a beneficia de taxele si comisioanele aferente ING Card Complet cu venituri recurente, este necesar ca lunar in contul curent in lei:

(i) sa se incaseze venit recurent in cuantum de minimum 700 lei/luna (venit provenit din salarii, pensii, chirii etc, fara a se considera venit recurent incasarile provenite din jocuri de noroc)  si

(ii) sa se efectueze cel putin o plata catre o alta persoana (cu exceptia debitarilor de rate si comisioane datorate ING Bank).

ING verifica lunar indeplinirea acestor conditii si, in cazul in care acestea nu sunt indeplinite in cel putin 2 luni dintre ultimele 3 luni incheiate, se vor aplica taxele si comisioanele aferente ING Card Complet fara venituri recurente.

Beneficiaza de aceleasi taxe si comisioane precum cele aferente ING Card Complet cu venituri recurente, fara a fi  necesara indeplinirea conditiilor mentionate la pct. (i) si (ii), si toti titularii  conturilor ING Card Complet care nu au implinit 

inca varsta de 24 ani sau care au atasat acestui cont un ING Young. Incepand cu luna urmatoare implinirii varstei de 24 ani, respectiv inchiderii ING Young, ING verifica lunar indeplinirea conditiilor mai sus mentionate si, in cazul in care 

acestea nu sunt indeplinite in cel putin 2 luni dintre ultimele 3 luni incheiate, se vor aplica taxele si comisioanele aferente ING Card Complet fara venituri recurente.

ING Card Complet cu optiunea Gold reprezinta ING Card Complet pentru care a fost activata optiunea Gold. Taxele si comisioanele ING CArd Complet cu Optiunea Gold se aplica tuturor titlarilor de acestui produs indiferent de varsta. 

Incepand cu luna urmatoare inchiderii Optiunii Gold, ING verifica lunar indeplinirea conditiilor mai sus mentionate la punctul (i) si (ii) si, in cazul in care acestea nu sunt indeplinite in cel putin 2 luni dintre ultimele 3 luni incheiate, se vor 

aplica taxele si comisioanele aferente ING Card Complet fara venituri recurente.
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3. Comisionul se va aplica pentru fiecare plată realizată în contul unei popriri la care se adaugă comisionul sistemelor de compensare Sent/Regis.

La transferurile în lei către conturi deschise la alte bănci se adaugă comisionul sistemelor de compensare Sent/Regis. În prezent, comisionul sistemului Sent are valoarea de 0,51 lei şi se aplica plăţilor în lei, în valoare de pâna la 50.000 lei, 

iar comisionul sistemului Regis are valoarea de 6 lei şi se aplica plăţilor în lei, cu valori egale sau peste 50.000 lei.

5. Comisionul de emitere este 0 lei  la emiterea primului card instant in lei atasat primului cont ING Card Complet si doar daca s-au solicitat impreuna deschiderea contului si emiterea cardului. In toate celelalte situatii (ex. emiterea 

primului card instant solicitat ulterior deschiderii unui cont ING Card Complet, etc), comisionul de emitere card instant este in cuantum de 20 de lei/card. 

2. Pentru clienţii care au deschis relaţia cu Banca începând cu data de 12 octombrie 2009, taxele administrative se vor percepe la Data Facturării (dată convenită de client împreuna 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 sfârsitul 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.

9. Comisionul este perceput doar daca Optiunea ING Gold este inchisa in primele 3 luni de la data achizitionarii acesteia. Nu se aplica optiunilor achizitionate inainte de 9 decembrie 2022.

7. Retragerile de numerar cu Cardul Virtual/ING Pay de la ATM-urile cu funcționalitate contactless vor fi disponibile incepand cu octombrie 2022. Cardul ING Pay nu poate fi  achizitionat odata cu  contul "ING Card Complet". Acesta poate fi 

achitionat ulterior prin intermediul serviciului Home Bank si al aplicatiei Home'Bank pentru mobil  si poate fi utilizat pentru cumpăraturi doar la POS-uri cu funcționalitate contactless si retrageri de numerar de la ATM-urile cu 

funcționalitate contactless

8. Pana la data de 1 martie 2023, comisionul de administrare este de 20 lei pentru optiunile ING Gold achizitionate inainte de 9 decembrie 2022.

6. Comisionul de administrare card (emis instant sau nu) este 0 lei doar pentru un singur card activ atasat unui cont curent. Daca un cont curent are atasate mai multe carduri active, se va aplica comision de administrare de 2 

lei/card/luna incepand cu al doilea card activ atasat aceluiasi cont. 

4. Pentru primul card atașat contului, taxa de emitere și cea de administrare este 0. Începând cu al doilea card atașat contului tau, se vor plăti taxele de emitere și de administrare card menționate în prezenta Listă .
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VISA RON 

Neembosat / 

Embosat

Visa RON Virtual / 

ING Pay11

VISA RON 

Neembosat / 

Embosat

Visa RON Virtual / 

ING Pay11

ING Gold 

Embosat

ING Gold 

Virtual

Retrageri de numerar în valută la ATM sau ghișeu în străinătate

Interogare sold la ATM-ul altor bănci

Plăți la comercianți (prin POS/pe internet în străinătate) cu excepția tranzacțiilor de tip jocuri de noroc (gambling)

Comision pentru plăți cu cardul (la POS/pe internet) de tip jocuri de noroc (gambling)

Operațiuni cu numerar

Depuneri de numerar în contul clientului [cu cod de depunere la ATM-ul băncii]2

Retrageri de numerar [cu cod de retrgere de la ATM-ul băncii]

Majorare limită zilnică tranzacții numerar3

Încasări [interbancare] sume din contul deschis la alt prestator de servicii

Încasări [intrabancare] sume din contul deschis la același prestator de servicii

Procesare ordin de plată condiţionat4

Serviciul „Portează-ți banii” (Plăți prin internet cu carduri ING sau non-ING către conturi ING)

Prin ING Home’Bank/PSIP5,10 în lei sau euro

Prin ING Home’Bank/PSIP5 în alte valute

Prin Gold’Line6 în lei sau euro (se adaugă comisionul Transfond/BNR) 7

Prin Gold’Line6 în alte valute (se adaugă comisionul Transfond/BNR) 7

Transfer credit [Plăți] interbancar[e] în regim de urgență5,8

Transfer credit [Plăți] interbancar[e] cu opțiunea „OUR” 5, 9

Prin ING Home’Bank/PSIP5

Prin Gold’Line6 în lei sau euro

Prin Gold’Line6 în alte valute

Debitare directă interbancară în lei 0 lei - 0 lei - 0 lei -

Debitare directă intrabancară în lei 0 lei - 0 lei - 0 lei -

0 lei

3.9 lei + 1.9%

15 lei

.0 lei

25 lei

0 lei

0 lei

100 lei

0 lei

.0 lei

0,15% (min 15 lei - max 150 lei)

50 euro

15 euro

-

-

0 lei

Transfer credit [Plăti]

Transfer credit [plăti] interbancar[e] [Transferuri către conturi deschise la alt prestator de servicii]

Transfer credit [plăți] intrabancar[e] [Transferuri către conturi deschise la același prestator de servicii]

Debitare directă

Cont curent în lei

„ING Card Complet”

fara venituri recurente1

- -

0 lei

0 lei

0 lei

0 lei

3.9 lei + 1.9%

0 lei

0 lei

5 lei

5 lei

0,15% (min 15 lei - max 150 lei)

25 lei

0 lei

-

-

Cont curent în lei

„ING Card Complet”

cu venituri recurente sau cu titular cu 

varsta intre 18 si 24 ani1

.0 lei

-

-

-

Lista de Taxe și Comisioane pentru persoane fizice

Valabil începând cu data de 20.03.2022 | ING Card Complet

Tranzacţii internaţionale (Comisioane per tranzactie)  – Comisioane utilizare card pentru operaţiuni de:

Operaționale (Comisioane per tranzactie)

Operațiuni fără numerar

15 lei15 lei

25 lei

0 lei

Cont curent în lei

„ING Card Complet” 

cu optiunea Gold1

3.9 lei + 1.9%

15 euro

50 euro

15 euro

50 euro

5 lei .0 lei

0,15% (min 15 lei - max 150 lei)

15 lei

100 lei 100 lei

0 lei

0 lei

-

-

0 lei

15 lei

10 euro

10 euro + 0,20%
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1. Pentru a beneficia de taxele si comisioanele aferente ING Card Complet cu venituri recurente, este necesar ca lunar in contul curent in lei:

(i) sa se incaseze venit recurent in cuantum de minimum 700 lei/luna (venit provenit din salarii, pensii, chirii etc, fara a se considera venit recurent incasarile provenite din jocuri de noroc)  si

(ii) sa se efectueze cel putin o plata catre o alta persoana (cu exceptia debitarilor de rate si comisioane datorate ING Bank).

ING verifica lunar indeplinirea acestor conditii si, in cazul in care acestea nu sunt indeplinite in cel putin 2 luni dintre ultimele 3 luni incheiate, se vor aplica taxele si comisioanele aferente ING Card Complet fara venituri recurente.

Beneficiaza de aceleasi taxe si comisioane precum cele aferente ING Card Complet cu venituri recurente, fara a fi  necesara indeplinirea conditiilor mentionate la pct. (i) si (ii), si toti titularii  conturilor ING Card Complet care nu au implinit inca 

varsta de 24 ani sau care au atasat acestui cont un ING Young. Incepand cu luna urmatoare implinirii varstei de 24 ani, respectiv inchiderii ING Young, ING verifica lunar indeplinirea conditiilor mai sus mentionate si, in cazul in care acestea nu 

sunt indeplinite in cel putin 2 luni dintre ultimele 3 luni incheiate, se vor aplica taxele si comisioanele aferente ING Card Complet fara venituri recurente.

ING Card Complet cu optiunea Gold reprezinta ING Card Complet pentru care a fost activata optiunea Gold. Taxele si comisioanele ING CArd Complet cu Optiunea Gold se aplica tuturor titlarilor de acestui produs indiferent de varsta. 

Incepand cu luna urmatoare inchiderii Optiunii Gold, ING verifica lunar indeplinirea conditiilor mai sus mentionate la punctul (i) si (ii) si, in cazul in care acestea nu sunt indeplinite in cel putin 2 luni dintre ultimele 3 luni incheiate, se vor aplica 

taxele si comisioanele aferente ING Card Complet fara venituri recurente.

Note:

2. Comisionul aferent depunerii de numerar se debitează din contul beneficiarului depunerii.

3. Comisionul se va aplica doar pentru cererile de majorare limită zilnică numerar, aprobate de catre Bancă. 

4. Se percepe pentru procesarea ordinelor de plată condiţionate primite de la alte bănci.

5. Operațiunilor de plată prin transfer-credit inițiate de Client prin intermediul unui Terț PSP care îi oferă Clientului Servicii de inițiere a plătii (PSIP), în condițiile descrise în Ghidul pentru efectuarea platilor, le vor fi aplicabile aceleași comisione 

aplicabile operațiunilor de plată prin transfer-credit inițiate de Client direct prin serviciul de internet banking de care beneficiază Clientul (de exemplu ING Home’Bank).

ING nu percepe comision de conversie valutară pentru operațiunile de transfer credit interbancar care presupun o conversie monetară indiferent daca Clientul încaseaza sau nu un venit recurent și dacă utilizeaza contul pentru o plată/lună.

6. Linie telefonică disponibila de luni pâna duminică, 24/24, în cadrul Opţiunii ING Gold.

7. La transferurile în lei către conturi deschise la alte bănci se adaugă comisionul sistemelor de compensare Sent/Regis. În prezent, comisionul sistemului Sent are valoarea de 0,51 lei şi se aplica plăţilor în lei, în valoare de pâna la 50.000 lei, 

iar comisionul sistemului Regis are valoarea de 6 lei şi se aplica plăţilor în lei, cu valori egale sau peste 50.000 lei. 

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

9. Pentru transferurile în valută, în cazul selectării modalității de comisionare „OUR” (comisioane suportate de ordonator), acest comision se percepe suplimentar comisionului: Transfer credit [plăti] interbancar[e] [Transferuri către conturi 

deschise la alt prestator de servicii]. Comisionul nu se aplică tranzacțiilor în USD ordonate către bănci beneficiare din SUA.

10. Pentru Plata interbancara instant se va aplica aceleași comisioan aplicabil transfer-creditului (platii) interbancare in lei inițiate de Client prin Home’Bank/PISP.

11.  Retragerile de numerar cu Cardul Virtual/ING Pay de la ATM-urile cu funcționalitate contactless vor fi disponibile incepand cu octombrie 2022. Cardul ING Pay nu poate fi  achizitionat odata cu contul  "ING Card Complet". Acesta poate fi 

achitionat ulterior prin intermediul serviciului Home Bank si al aplicatiei Home'Bank pentru mobil si poate fi utilizat pentru cumpăraturi doar la POS-uri cu funcționalitate contactless si retrageri de numerar de la ATM-urile cu funcționalitate 

contactless.
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VISA RON 

Neembosat / 

Embosat

Visa RON Virtual / 

ING Pay6

VISA RON 

Neembosat / 

Embosat 

Visa RON Virtual  / 

ING Pay6

ING Gold 

Embosat

ING Gold 

Virtual

Investigații și/sau corecții tranzacții/solicitare retur plată2 0 lei - 0 lei - 0 lei -

Activare Internet banking [Home’Bank standard sau prin aplicația Home’Bank pentru tabletă/smartphone] - 0 lei - 0 lei -

Administrare Internet banking [Home’Bank standard sau prin aplicația Home’Bank pentru tabletă/smartphone] cu 

Parolă & SMS
0 lei - 0 lei - 0 lei -

Administrare Internet banking [Home’Bank standard sau prin aplicația Home’Bank pentru tabletă/smartphone] cu 

token [digipass]3 5 lei - 5 lei - 0 lei -

Înlocuire dispozitiv token [digipass]4 0 lei - 0 lei - 0 lei -

Serviciul alerte opţiunea SMS (pe lună) 5

Serviciul alerte opţiunea Push5

Emitere / administrare ING Pay6

Activare servicii de ordine de plată programată în lei

Cont curent în lei

„ING Card Complet”

fara venituri recurente1

Cont curent în lei

„ING Card Complet” 

cu optiunea Gold1

0 lei

Lista de Taxe și Comisioane pentru persoane fizice

Valabil începând cu data de 09.12.2022 | ING Card Complet

Cont curent în lei

„ING Card Complet”

cu venituri recurente sau cu titular cu 

varsta intre 18 si 24 ani1

5 lei

0 lei

0 lei

0 lei

6. Retragerile de numerar cu Cardul Virtual/ING Pay de la ATM-urile cu funcționalitate contactless vor fi disponibile incepand cu octombrie  2022. Retragerile de numerar cu Cardul Virtual/ING Pay de la ATM-urile cu 

funcționalitate contactless vor fi disponibile incepand cu octombrie 2022. Cardul ING Pay nu poate fi  achizitionat odata cu contul  "ING Card Complet". Acesta poate fi achitionat ulterior prin intermediul serviciului Home Bank si 

al aplicatiei Home'Bank pentru mobil si poate fi utilizat pentru cumpăraturi doar la POS-uri cu funcționalitate contactless si retrageri de numerar de la ATM-urile cu funcționalitate contactless.

2. Băncile implicate în aceste operațiuni pot percepe comisioane suplimentare, dar nu mai mult de 50 EUR/bancă.

5. Taxa este unică și se percepe indiferent de numărul de conturi pentru care a fost activat serviciul Alerte.

Funcționale

Alte servicii

5 lei

1. Pentru a beneficia de taxele si comisioanele aferente ING Card Complet cu venituri recurente, este necesar ca lunar in contul curent in lei:

(i) sa se incaseze venit recurent in cuantum de minimum 700 lei/luna (venit provenit din salarii, pensii, chirii etc, fara a se considera venit recurent incasarile provenite din jocuri de noroc)  si

(ii) sa se efectueze cel putin o plata catre o alta persoana (cu exceptia debitarilor de rate si comisioane datorate ING Bank).

ING verifica lunar indeplinirea acestor conditii si, in cazul in care acestea nu sunt indeplinite in cel putin 2 luni dintre ultimele 3 luni incheiate, se vor aplica taxele si comisioanele aferente ING Card Complet fara venituri 

recurente.

Beneficiaza de aceleasi taxe si comisioane precum cele aferente ING Card Complet cu venituri recurente, fara a fi  necesara indeplinirea conditiilor mentionate la pct. (i) si (ii), si toti titularii  conturilor ING Card Complet care nu 

au implinit inca varsta de 24 ani sau care au atasat acestui cont un ING Young. Incepand cu luna urmatoare implinirii varstei de 24 ani, respectiv inchiderii ING Young, ING verifica lunar indeplinirea conditiilor mai sus 

mentionate si, in cazul in care acestea nu sunt indeplinite in cel putin 2 luni dintre ultimele 3 luni incheiate, se vor aplica taxele si comisioanele aferente ING Card Complet fara venituri recurente.

ING Card Complet cu optiunea Gold reprezinta ING Card Complet pentru care a fost activata optiunea Gold. Taxele si comisioanele ING CArd Complet cu Optiunea Gold se aplica tuturor titlarilor de acestui produs indiferent de 

varsta. 

Incepand cu luna urmatoare inchiderii Optiunii Gold, ING verifica lunar indeplinirea conditiilor mai sus mentionate la punctul (i) si (ii) si, in cazul in care acestea nu sunt indeplinite in cel putin 2 luni dintre ultimele 3 luni incheiate, 

se vor aplica taxele si comisioanele aferente ING Card Complet fara venituri recurente.

0 lei

0 lei 0 lei

Note:

0 lei 0 lei

0 lei

3. Serviciul nu mai este disponibil pentru achiziționare începând cu luna februarie 2023. Comisionul este aplicabil clienților care au achiziționat serviciul anterior.

4. Inlocuirea dispozitivului token nu mai este disponibila clienților începând cu luna februarie 2023, indiferent de data achiziționarii serviciului Home'Bank cu Digipass
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VISA RON 

Neembosat/

Embosat

Visa RON 

Virtual / ING 

Pay6

VISA EUR  

Neembosat/

Embosat

Visa EUR 

Virtual

Deschiderea contului 0 euro

Administrarea contului (pe lună) 3 euro

Închiderea contului 0 euro

Plată poprire3 -

Furnizarea [emiterea] unui card de debit/ credit -

Furnizarea [emiterea] instant a unui card de debit/ credit 0 lei / 20 lei4 0 euro -

Furnizarea [administarea] unui card de debit / credit 0 lei5 / 10 lei 0 lei -

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

Taxă livrare ca urmare a emiterii/ reînnoirii unui card 0 lei - 18 lei - -

Depuneri de numerar in contul clientului, în lei/euro la ATM-ul băncii 0 lei - 0 euro - -

Depuneri de numerar euro-lei / lei-euro prin funcția "Schimb valutar" la 

ATM-ul băncii
0 lei - 0 euro - -

Retrageri de numerar euro-lei / lei-euro prin funcția "Schimb valutar" la 

ATM-ul băncii
0 lei - 0 euro - -

Retrageri de numerar în lei de la ATM-ul băncii 0,50% - -

Retrageri de numerar în euro de la ATM-ul băncii 0 lei - 0,50% - -

Retrageri de numerar în lei de la ATM-ul altor bănci -

Retrageri de numerar în lei de la ghișeul altor banci -

Retrageri de numerar în valută de la ATM-ul sau ghiseul altor bănci -

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

Plăți la comercianți (prin POS / pe internet) cu excepția tranzacțiilor de tip 

jocuri de noroc (gambling)
0 euro 0 lei -

Comision pentru plăți cu cardul (la POS/pe internet) de tip jocuri de noroc 

(gambling)
-

Administrative1

3.9 lei + 1.9% 0.8 euro + 1.9%

Administrative carduri

0 lei 0 euro

0 lei

0 lei

0 lei

Cont curent în alte valute

Cont curent în lei cu 

servicii de bază

”ING Card Elementar”

Cont curent în EUR

0 lei

0 lei

0 euro

0 lei

4 euro

4 euro

Lista de Taxe și Comisioane pentru persoane fizice

Valabil începând cu data de 09.12.2022 | ING Card Elementar, cont curent in valuta 

0 lei 0 euro

0 lei2 / 3 lei 3 euro

0 euro

15 lei -

Tranzactii naționale (Comisioane per tranzactie) - Comisioane utilizare card pentru operațiuni de:

4 euro
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5. Comisionul este 0 pentru clienții încadrati în categoria vulnerabili din punct de vedere financiar. Un Client este încadrat ca vulnerabil financiar atunci când face dovada că 

venitul său lunar sau venitul său din ultimele 6 luni nu depășeste 60% din câstigul salarial mediu brut pe economie. Detalii complete privind încadrarea clientilor care pot 

beneficia de contul curent cu servicii de bază se regăsesc în Ghidul pentru Efectuarea Plătilor (capitolul „Cont de plăti în lei cu servicii de bază“).

1. Pentru clienţii care au deschis relaţia cu Banca începând cu data de 12 octombrie 2009, taxele administrative se vor percepe la Data Facturării (dată convenită de client 

împreuna 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 sfârsitul 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. Comisionul este 0 pentru clienții încadrati în categoria vulnerabili din punct de vedere financiar. Un Client este încadrat ca vulnerabil financiar atunci când face dovada că 

venitul său lunar sau venitul său din ultimele 6 luni nu depășeste 60% din câstigul salarial mediu brut pe economie. Detalii complete privind încadrarea clientilor care pot 

beneficia de contul curent cu servicii de bază se regăsesc în Ghidul pentru Efectuarea Plătilor (capitolul „Cont de plăti în lei cu servicii de bază“).

3. Comisionul se va aplica pentru fiecare plată realizată în contul unei popriri la care se adaugă comisionul sistemelor de compensare Sent/Regis. La transferurile în lei către 

conturi deschise la alte bănci se adaugă comisionul sistemelor de compensare Sent/Regis. În prezent, comisionul sistemului Sent are valoarea de 0,51 lei şi se aplica plăţilor în lei, 

în valoare de pâna la 50.000 lei, iar comisionul sistemului Regis are valoarea de 6 lei şi se aplica plăţilor în lei, cu valori egale sau peste 50.000 lei. Comisioanele aferente 

sistemelor Sent/Regis sunt 0 pentru transferurile făcute din conturile de tip ING Card Elementar.

Note:

4. Comisionul de emitere este 0 lei la emiterea primului card instant in euro atasat unui cont curent in euro si doar daca s-au solicitat impreuna deschiderea contului si emiterea 

cardului. In toate celelalte situatii (ex. emiterea primului card instant solicitat ulterior deschiderii unui cont in euro), comisionul de emitere card instant este in cuantum de 20 de 

lei/card. 

6. Retragerile de numerar cu Cardul Virtual/ING Pay de la ATM-urile cu funcționalitate contactless vor fi disponibile incepand cu octombrie 2022. Cardul ING Pay nu poate fi  

achizitionat odata cu contul "ING Card Complet". Acesta poate fi achitionat ulterior prin intermediul serviciului Home Bank si al aplicatiei Home'Bank pentru mobil Acesta poate fi 

achitionat ulterior prin intermediul serviciului Home Bank si al aplicatiei Home'Bank pentru mobil si poate fi utilizat pentru cumpăraturi doar la POS-uri cu funcționalitate 

contactless si retrageri de numerar de la ATM-urile cu funcționalitate contactless.
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VISA RON 

Neembosat/

Embosat

Visa RON 

Virtual / ING 

Pay10

ING EUR  

Neembosat/

Embosat

ING EUR 

Virtual

Retrageri de numerar în valută la ATM sau ghișeu în străinătate -

Interogare sold la ATM-ul altor bănci -

Plăți la comercianți (prin POS/pe internet în străinătate) cu excepția tranzacțiilor 

de tip jocuri de noroc (gambling)
-

Comision pentru plăți cu cardul (la POS/pe internet) de tip jocuri de noroc 

(gambling)
-

Depuneri de numerar în contul clientului [cu cod de depunere la ATM-ul băncii]1 02 / 3 lei - -

Retrageri de numerar [cu cod de retrgere de la ATM-ul băncii] 0 lei - -

Majorare limită zilnică tranzacții numerar 0 lei - 25 lei 3 - -

Încasări [interbancare] sume din contul deschis la alt prestator de servicii 0 euro

Încasări [intrabancare] sume din contul deschis la același prestator de servicii 0 euro

Procesare ordin de plată condiţionat4 100 lei

Serviciul „Portează-ți banii” (Plăți prin internet cu carduri ING sau non-ING către 

conturi ING)
-

Prin ING Home’Bank/PSIP5,9 în lei sau euro 06 / 5 lei

Prin ING Home’Bank/PSIP5 în alte valute
0,15% 

(min 15 lei - max 150 lei)

Transfer credit [Plăți] interbancar[e] în regim de urgență5,7 50 euro

Transfer credit [Plăți] interbancar[e] cu opțiunea „OUR” 5, 8  15 euro 

Prin ING Home’Bank/PSIP5 0 euro

Debitare directă interbancară în lei -

Debitare directă intrabancară în lei -

Transfer credit [plăti] interbancar[e] [Transferuri către conturi deschise la alt prestator de servicii]

Transfer credit [plăți] intrabancar[e] [Transferuri către conturi deschise la același prestator de servicii]

Debitare directă

-

-

02 / 3 lei

100 lei

0 euro

0 euro

100 lei

0 euro0 lei

0 lei

0 lei

02 / 3 lei

0,15% 

(min 15 lei - max 150 lei)

50 euro

15 euro

06 / 5 lei

0,15% 

(min 15 lei - max 150 lei)

50 euro

 15 euro 

Lista de Taxe și Comisioane pentru persoane fizice

Valabil începând cu data de 20.03.2023 | ING Card Elementar, cont curent in valuta 

Cont curent în lei cu 

servicii de bază

”ING Card Elementar”

Cont curent în EUR

Cont curent în alte valute

Tranzacţii internaţionale (Comisioane per tranzactie)  – Comisioane utilizare card pentru operaţiuni de:

Operaționale (Comisioane per tranzactie)

Operațiuni cu numerar

Operațiuni fără numerar

Transfer credit [Plăti]

-

0 euro

-

3.9 lei + 1.9% 0.8 euro + 1.9%

-

-

0 lei -

02 / 3 lei

0 lei 4 euro
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9. Pentru Plata interbancara instant se va aplica aceleași comisioan aplicabil transfer-creditului (platii) interbancare in lei inițiate de Client prin Home’Bank/PISP.

10. Retragerile de numerar cu Cardul Virtual/ING Pay de la ATM-urile cu funcționalitate contactless vor fi disponibile incepand cu octombrie 2022.Cardul ING Pay nu poate fi  

achizitionat odata cu contul"ING Card Complet". Acesta poate fi achitionat ulterior prin intermediul serviciului Home Bank si al aplicatiei Home'Bank pentru mobil Acesta poate fi 

achitionat ulterior prin intermediul serviciului Home Bank si al aplicatiei Home'Bank pentru mobil si poate fi utilizat pentru cumpăraturi doar la POS-uri cu funcționalitate 

contactless si retrageri de numerar de la ATM-urile cu funcționalitate contactless.

1. Comisionul aferent depunerii de numerar se debitează din contul beneficiarului depunerii.

6. Comisionul este 0 daca ai optiunea ING Gold sau daca în contul ING Card Complet sunt încasate venituri recurente in lei şi contul este utilizat pentru plaţi sau transferuri, altele 

decât transferuri (inclusiv schimburi valutare) între conturile proprii/debitări rate/debitări comisioane. Venit recurent înseamnă venitul in lei (ex. salariu, pensie, chirie etc.) încasat 

lunar în contul ING Card Complet, cel putin 3 luni consecutive, în valoare de minim 700 lei/lună/cont. Nu se considera venit recurent încasarile provenite din jocuri de noroc. Dacă: 

(a) nu se (mai) încaseaza (dupa 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 “/”.

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

Note:

8. Pentru transferurile în valută, în cazul selectării modalității de comisionare „OUR” (comisioane suportate de ordonator), acest comision se percepe suplimentar comisionului: 

Transfer credit [plăti] interbancar[e] [Transferuri către conturi deschise la alt prestator de servicii]. Comisionul nu se aplică tranzacțiilor în USD ordonate către bănci beneficiare din 

SUA.

2.  Comisionul este 0 pentru clienții încadrati în categoria vulnerabili din punct de vedere financiar. Un Client este încadrat ca vulnerabil financiar atunci când face dovada că 

venitul său lunar sau venitul său din ultimele 6 luni nu depășeste 60% din câstigul salarial mediu brut pe economie. Detalii complete privind încadrarea clientilor care pot beneficia 

de contul curent cu servicii de bază se regăsesc în Ghidul pentru Efectuarea Plătilor (capitolul „Cont de plăti în lei cu servicii de bază“).

3. Comisionul se va aplica doar pentru cererile de majorare limită zilnică numerar, aprobate de catre Bancă. 

4. Se percepe pentru procesarea ordinelor de plată condiţionate primite de la alte bănci.

5. Operațiunilor de plată prin transfer-credit inițiate de Client prin intermediul unui Terț PSP care îi oferă Clientului Servicii de inițiere a plătii (PSIP), în condițiile descrise în  Ghidul 

pentru efectuarea platilor, le vor fi aplicabile aceleași comisione aplicabile operațiunilor de plată prin transfer-credit inițiate de Client direct prin serviciul de internet banking de 

care beneficiază Clientul (de exemplu ING Home’Bank).

ING nu percepe comision de conversie valutară pentru operațiunile de transfer credit interbancar care presupun o conversie monetară indiferent daca Clientul încaseaza sau nu 

un venit recurent și dacă utilizeaza contul pentru o plată/lună.
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VISA RON 

Neembosat/

Embosat

Visa RON 

Virtual / 

ING Pay5

ING EUR  

Neembosat/

Embosat

ING EUR 

Virtual

Investigații și/sau corecții tranzacții/solicitare retur plată1 0 euro

Activare Internet banking [Home’Bank standard sau prin aplicația Home’Bank 

pentru tabletă/smartphone]
-

Administrare Internet banking [Home’Bank standard sau prin aplicația 

Home’Bank pentru tabletă/smartphone] cu Parolă & SMS
0 lei

Administrare Internet banking [Home’Bank standard sau prin aplicația 

Home’Bank pentru tabletă/smartphone] cu token [digipass]2 -

Înlocuire dispozitiv token [digipass]3 -

Serviciul alerte opţiunea SMS (pe lună) 4 -

Serviciul alerte opţiunea Push4 -

Emitere / administrare ING Pay5 -

Activare servicii de ordine de plată programată în lei -

5. Retragerile de numerar cu Cardul Virtual/ING Pay de la ATM-urile cu funcționalitate contactless vor fi disponibile incepand cu octombrie 2022. Cardul ING Pay nu 

poate fi  achizitionat odata cu contul "ING Card Complet". Acesta poate fi achitionat ulterior prin intermediul serviciului Home Bank si al aplicatiei Home'Bank pentru 

mobil Acesta poate fi achitionat ulterior prin intermediul serviciului Home Bank si al aplicatiei Home'Bank pentru mobil si poate fi utilizat pentru cumpăraturi doar la POS-

uri cu funcționalitate contactless si retrageri de numerar de la ATM-urile cu funcționalitate contactless.

Cont curent în lei cu 

servicii de bază

”ING Card Elementar”

Cont curent în EUR

-

0 lei 0 lei

5 lei -

0 lei -

0 lei -

0 lei -

5 lei

Funcționale

Alte servicii

Lista de Taxe și Comisioane pentru persoane fizice

Valabil începând cu data de 09.12.2022 | ING Card Elementar, cont curent in valuta 

Cont curent în alte 

valute

0 lei 0 euro

1. Băncile implicate în aceste operațiuni pot percepe comisioane suplimentare, dar nu mai mult de 50 EUR/bancă.

4. Taxa este unică și se percepe indiferent de numărul de conturi pentru care a fost activat serviciul Alerte.

-

-

0 lei

Note:

2. Serviciul nu mai este disponibil pentru achiziționare începând cu luna februarie 2023. Comisionul este aplicabil clienților care au achiziționat serviciul anterior.

3. Inlocuirea dispozitivului token nu mai este disponibila clienților începând cu luna februarie 2023, indiferent de data achiziționarii serviciului Home'Bank cu Digipass
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VISA RON YOUNG 

Neembosat / 

Embosat 

Visa RON YOUNG 

Virtual

Furnizarea [emiterea] unui card de debit

Furnizarea [administarea] unui card de debit

Taxă livrare ca urmare a emiterii/ reînnoirii unui card

Retrageri de numerar lei-euro prin funcția "Schimb valutar" la ATM-ul băncii 0 lei -

Retrageri de numerar în lei de la ATM-ul băncii

Retrageri de numerar în lei de la ATM-ul altor bănci 

Retrageri de numerar în lei de la ghișeul altor banci 

Retrageri de numerar în valută de la ATM-ul sau ghiseul altor bănci 

Plăți la comercianți (prin POS / pe internet)

Comision pentru plăți cu cardul (la POS/pe internet) de tip jocuri de noroc (gambling)

Retrageri de numerar în valută la ATM sau ghișeu în străinătate 

Plăți la comercianți (prin POS/pe internet în străinătate)

Comision pentru plăți cu cardul (la POS/pe internet) de tip jocuri de noroc (gambling)

Prin ING Home’Bank/PSIP1 în lei 

Prin ING Home’Bank/PSIP1

Investigații și/sau corecții tranzacții/solicitare retur plată2  

Activare Internet banking [Home’Bank standard sau prin aplicația Home’Bank pentru tabletă/smartphone] 0 lei -

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

tabletă/smartphone] cu Parolă & SMS
0 lei -

0 lei

.0 lei

-

-

0 lei

Transfer credit [Plăti]

Transfer credit [plăti] interbancar[e] [Transferuri către conturi deschise la alt prestator de servicii]

0 lei

1. Operațiunilor de plată prin transfer-credit inițiate de Client prin intermediul unui Terț PSP care îi oferă Clientului Servicii de inițiere a plătii (PSIP), în 

condițiile descrise în Ghidul pentru efectuarea platilor, le vor fi aplicabile aceleași comisione aplicabile operațiunilor de plată prin transfer-credit inițiate 

de Client direct prin serviciul de internet banking de care beneficiază Clientul (de exemplu ING Home’Bank).

2. Băncile implicate în aceste operațiuni pot percepe comisioane suplimentare, dar nu mai mult de 50 EUR/bancă.

Funcționale

Alte servicii

Note:

Taxele și comisioanele administrative și cele aplicate tranzacțiilor se aplică în moneda contului

Transfer credit [plăți] intrabancar[e] [Transferuri către conturi deschise la același prestator de servicii]

0 lei

Lista de Taxe și Comisioane pentru persoane fizice

Valabil începând cu data de 09.12.2022 | ING YOUNG

ING YOUNG

Administrative carduri

0 lei 

0 lei

0 lei

0 lei

Tranzactii naționale (Comisioane per tranzactie) - Comisioane utilizare card pentru operațiuni de:

0 lei

Tranzacţii internaţionale (Comisioane per tranzactie)  – Comisioane utilizare card pentru operaţiuni de:

0 lei

0 lei 
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Cont economii 

pentru copii

VISA RON 

Neembosat/ 

Embosat

ING Credit Card 

Virtual / ING Pay 

Credit Card1

VISA RON 

Neembosat / 

Embosat

Furnizarea [emiterea] unui card de debit/ credit 35 lei 0 lei 0 lei

Furnizarea [emiterea] instant a unui card de debit/ credit 35 lei 0 lei -

Furnizarea [administarea] unui card de debit / credit 0 lei 0 lei

Transmitere card / PIN în străinătate 160 lei - 160 lei

Taxă servicii urgență pentru carduri - - -

Taxă livrare ca urmare a emiterii/ reînnoirii unui card 0/18 lei2 - -

Depuneri de numerar in contul clientului, în lei/euro la ATM-ul băncii 0 lei - 0 lei

Depuneri de numerar euro-lei / lei-euro prin funcția "Schimb valutar" la ATM-ul băncii 0 lei - -

Retrageri de numerar euro-lei / lei-euro prin funcția "Schimb valutar" la ATM-ul băncii 0 lei - -

Retrageri de numerar în lei de la ATM-ul băncii 0 lei

Retrageri de numerar în euro de la ATM-ul băncii 0 lei - 0 lei

Retrageri de numerar în lei de la ATM-ul altor bănci 0 lei

Retrageri de numerar în lei de la ghișeul altor banci 0 lei

Retrageri de numerar în valută de la ATM-ul sau ghiseul altor bănci 0 lei

Interogare sold la ATM-ul altor bănci - - -

Plăți la comercianți (prin POS / pe internet) cu excepția tranzacțiilor de tip jocuri de noroc (gambling) -

Comision pentru plăți cu cardul (la POS/pe internet) de tip jocuri de noroc (gambling) - - -

Retrageri de numerar în valută la ATM sau ghișeu în străinătate 0 lei

Interogare sold la ATM-ul altor bănci - - -

Plăți la comercianți (prin POS/pe internet în străinătate) cu excepția tranzacțiilor de tip jocuri de noroc 

(gambling)
0 lei 0 lei -

Comision pentru plăți cu cardul (la POS/pe internet) de tip jocuri de noroc (gambling) - - -

Emitere / administrare ING Pay1 0 lei - -

2. Taxa de livrare este de 0 lei până în februarie 2023 (inclusiv) și va fi de 18 lei începând cu 1 martie 2023, aplicându-se pentru livrarea în România a fiecărui card de credit ING embosat care 

este reînnoit sau nou-emis (în cazul cardurilor de credit ING embosate nou-emise, taxa de livrare se aplică începând cu al doilea card atașat liniei de credit, solicitat fie în ING Office sau prin 

Home’Bank, fără a se aplica în cazul livrării prin curier a primului card de credit emis la acordarea ING Credit Card).

Lista de Taxe și Comisioane pentru persoane fizice

Valabil începând cu data de 09.12.2022 |alte produse si servicii

ING Credit Card

Alte servicii

1. Retragerile de numerar cu Cardul Virtual/ING Pay de la ATM-urile cu funcționalitate contactless vor fi disponibile incepand cu octombrie 2022.  Cardul ING Pay Credit Card poate fi utilizat 

pentru cumpăraturi doar la POS-uri cu funcționalitate contactless si retrageri de numerar de la ATM-urile cu funcționalitate contactless.

Administrative

Tranzactii naționale (Comisioane per tranzactie)  - Comisioane utilizare card pentru operațiuni de:

Tranzacţii internaţionale (Comisioane per tranzactie)  – Comisioane utilizare card pentru operaţiuni de:

Note:

0 lei

5 lei + 1%

5 lei + 1%

5 lei + 1%

5 lei + 1%

0 lei
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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

Închiderea contului 0 lei 0 lei 0 lei

Sold cont prin SMS (pe lună) - 1 leu

Activare servicii de ordine de plată programată în lei - - 0 lei

Comision plată poprire1 - - 15 lei

Operaţiuni cu numerar 

Depuneri de numerar in contul clientului [cu cod de depunere la ATM-ul băncii]2 - 0 lei 0 lei

Operaţiuni fără numerar

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

Încasări [intrabancare] sume din contul deschis la același prestator de servicii - 0 lei 0 lei

Transfer credit [Plăti]

Transfer credit [plăti] interbancar[e] [Transferuri către conturi deschise la alt 

prestator de servicii]

Prin ING Home’Bank în lei - - 0 lei

Transfer credit [plăti] intrabancar[e] [Transferuri către conturi proprii (deschise la 

același prestator de servicii)]

Prin ING Home’Bank în lei - 0 lei 0 lei

Transfer credit [plati] intrabancar[e] [Transferuri catre alte conturi (deschise la 

același prestator de servicii)]

Prin ING Home’Bank în lei - - 0 lei

Extras de cont trimis prin poștă sau tipărit de către client prin Home'Bank 0 lei 0 lei 0 lei

Investigații și/sau corecții tranzacții / retur plăți - 0 lei 0 lei

Eliberări de Documente / Confirmări / Adrese scrise 0 lei 0 lei 0 lei

Asigurarea de viață de grup pentru părinte

(începand cu data de 23.01.2017 nu se mai pot încheia)

Suma asigurată 10.000 lei - - 4 lei

Suma asigurată 30.000 lei - - 10 lei

1. Comisionul se va aplica pentru fiecare plată realizată în contul unei popriri la care se adaugă comisionul sistemelor de compensare Sent/Regis. La transferurile în lei către conturi deschise la 

alte bănci se adaugă comisionul sistemelor de compensare Sent/Regis. În prezent, comisionul sistemului Sent are valoarea de 0,51 lei şi se aplica plăţilor în lei, în valoare de pâna la 50.000 lei, 

iar comisionul sistemului Regis are valoarea de 6 lei şi se aplica plăţilor în lei, cu valori egale sau peste 50.000 lei.

2. Comisionul aferent depunerii de numerar se debitează din contul beneficiarului depunerii.

Prima lunară. Beneficiu optional

Lista de Taxe și Comisioane pentru persoane fizice

Valabil începând cu data de 09.12.2022 | Produse de economisire și alte produse / servicii

Administrative

Operaționale (Comisioane per tranzactie)

Funcționale

Note
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Extra’ROL Credit Card ING Personal
ING Ipotecar 

(Avantaj Plus)

Credit de 

consum

Credit de 

investiții 

imobiliare

Prima Casă

Comision analiză 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 - - - - - 0,15% / 0,18%

Comision unic de analiză datorat FNGCIMM (pe an) 2 - - - - - - 0,15%

Taxă de evaluare imobil3 - - -

Taxă de evaluare ocazională a imobilului, pe durata 

creditului4
- - -

Comision de rambursare anticipată5 0 lei 0 lei 1% / 0,50% 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei

Comision unic pentru servicii prestate la cererea 

clientului6
- - -

Taxă înregistrare garanţie mobiliară7 87.60 lei 87.60 lei 87.60 lei 87.60 lei 87.60 lei 87.60 lei 87.60 lei

Taxă de modificare/prelungire garanţie mobiliară7 65.70 lei 65.70 lei 65.70 lei 65.70 lei 65.70 lei 65.70 lei 65.70 lei

Taxă de anulare garanţie mobiliară7 43.80 lei 43.80 lei 43.80 lei 43.80 lei 43.80 lei 43.80 lei 43.80 lei

Taxă pentru autentificarea declaraţiei de radierea 

ipotecii8
- - - 119.00 lei 119.00 lei 119.00 lei 119.00 lei

Cota de primă de asigurare lunară9 0 lei 0 lei 0 lei

Cota de primă de asigurare lunară10 0 lei 0 lei 1,656% /12 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei

NOTE:

3. Taxă percepută de evaluator.

Lista de Taxe și Comisioane pentru persoane fizice

Valabil începând cu data de 01.02.2023 | Produse de creditare și alte produse / servicii pentru persoane fizice

Taxe și comisioane aplicabile produselor

de creditare

Credite fără ipotecă Credite cu ipotecă

Administrative

min. 590 lei - max.790 lei

min. 295 lei - max. 593 lei

200 lei

Funcţionale

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

0,35% /12

1. Comisionul este datorat anual Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM): 0,30% /an calculat la valoarea garanției, anume 50% sau 60% din soldul finanțării 

garantate (a principalului) în funcție de valoarea imobilului achiziționat.

4. Taxă percepută de evaluator. Evaluarea ocazionala se poate realiza în următoarele cazuri: verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale privind imobilul adus in garanție, modificarea sumei asigurate prin 

polița de asigurare imobil, la solicitarea împrumutatului pentru situațiile ce implică modificarea costurilor creditului. Minimul taxei se percepe doar atunci când raportul de evaluare se rezumă la constatarea 

stării fizice a imobilului, fără estimarea valorii de piață a acestuia sau atunci când raportul de evaluare se rezumă la estimarea valorii de piață a imobilului, fără constatarea stării fizice a imobilului.

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

2. Pentru emiterea unei promisiuni de garantare, FNGCIMM percepe un comision unic de analiză in valoare de 0,15%/an aplicat la valoarea promisiunii de garantare. Comisionul se plăteste într-o singură tranșă, 

iar valoarea acestuia este determinată în funcție de numărul de luni de valabilitate a Promisiunii de garantare (fără a depăși 18 luni).

5. 1% din valoarea creditului rambursată anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată și data convenită pentru încetarea Contractului de credit este mai mare de un an, sau 0,50% din 

valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată și data convenită pentru încetarea Contractului de credit nu este mai mare de un an.
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7. Taxe percepute de către Registrul Național de Publicitate Mobiliară.

9. 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% (0,35%/12).

10. Se percepe lunar în data scadență a creditului ING Personal, pentru luna anterioară, în funcţie de valoarea sumei rămase de rambursat (conform prevederilor contractuale suma maximă asigurată este 

egală cu 125.000 RON). Valoarea aproximativă rotunjită la 3 zecimale a cotei lunare de primă de asigurare este de 0,138%  (1,656%/12).

8. Onorariul perceput de notarul public pentru autentificarea declarației de radierea ipotecii imobiliare din Cartea Funciară.  Suma indicata este aplicabila doar în cazul în care declaratia  de  radiere  este  

autentificată de către notarul colaborator al Băncii. In cazul  în care declaratie de  radiere nu este autentificată de catre notarul colaborator al Băncii, se aplică onorariul practicat de notarul public indicat de 

către client și clientul trebuie să se informeze asupra valorii onorariului practicat de notarul public indicat.

6. De exemplu: pentru accelerare credit, eliberare diverse acorduri (de exemplu: acord refinanțare, acord demolare, acord alipire, etc).
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