
 
                      Anexa nr. 1: 11.09.2014     

 

 Vă supunem atenţiei Oferta ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucureşti dedicată membrilor Consiliului de Mediere. 

Pornind de la oferta standard ING Bank şi înţelegând nevoile colaboratorilor suntem pregătiţi să le oferim acestora soluţii practice şi ieftine adaptate nevoilor lor 

bancare: 

 

 ING PROFESIONAL, pachet dedicat colaboratorilor in regim de PFA, profesii liberale si societati comerciale si contine un cont curent în lei cu card de debit 

VISA Business International cu CIP ataşat si serviciul Home’Bank: 

 GRATUIT - deschiderea de cont, taxa emitere card de debit si in primul an, taxa administrare card de debit. Taxa standard de deschidere cont Pachet 

ING Profesional pentru PFA este de  45 RON (taxa unica),  

 GRATUIT – deschiderea de cont, Taxa standard de deschidere cont Pachet ING Profesional pentru Profesii Liberale si Societati Comerciale este 50 lei.  

 GRATUIT – tranzactiile initiate prin Home’Bank sau la AST din contul ING Profesional in conturi de persoane fizice. 

 ING Card COMPLET, pachet dedicat colaboratorilor care doresc sa achizitioneze produse/servicii oferite de ING si in calitate de persoane  fizice si contine un cont   

curent în lei cu card de debit VISA Electron International ataşat. 

 GRATUIT – retrageri numerar de la bancomatele ING; 

 GRATUIT - plata facturilor de utilităţi prin intermediul sistemelor de plata ING, către furnizorii agreaţi din lista ING1, 

 GRATUIT -  costul de administrare lunar al pachetului; 

 Bonus 2% din valoarea facturilor de utilitţi plătite cu ING Card Complet la sediul Bancii (casierie)  sau prin serviciile Self’Bank ,  aplicat la o sumă maximă a plăţilor 

de 300 de lei/ lună. Bonusul se primeşte lunar într-un Cont de Economii ING care nu are costuri de deschidere, administrare sau închidere şi care are o 

dobândă bonificată la vedere de 3,5 % pe an.  

 ING Home’Bank, viitorul in banking, serviciu de Internet Banking, care poate fi accesat de pe orice calculator, laptop, tabletă sau smartphone din orice colţ al lumii 

unde exista acces la Internet:  

Reducerile acordate in prezenta oferta sunt valabile pana la 01.06.2015, in conditiile semnarii Protocolului de Colaborare si vor constitui obiectul prelungirii sau  
renegocierii lor la expirarea acestui interval.  

                                                 
1 Lista furnizorilor care au conturi deschise la ING este disponibilă pe www.ing.ro  

Către:                Consiliul de Mediere 

În atenţia: D-lui Dorin Badulescu - Presedinte 

Subiect: Oferta de produse şi servicii bancare dedicata membrilor  Consiliul de Mediere in regim de PFA, Profesii liberale si SRL 

http://www.ing.ro/


 
ING isi rezerva dreptul de a modifica  dobanzile, taxele si comisioanele mentionate in prezenta Oferta, in functie de conditiile pietei si cu respectarea contractului 
incheiat cu colaboratorul PFA, Profesie Liberala si/sau Societate Comerciala (daca este cazul). 

Prezenta Oferta se completeaza cu Lista de Taxe si Comisioane si Lista de Dobanzi ING pentru Persoane Fizice si Lista de Taxe si Comisioane si Lista de Dobanzi ING 
pentru Persoane Juridice si alte entitati. 

 

                      Cu deosebită consideraţie,          Consiliul de Mediere 

                     Catalin Vasile – Director Retea Retail                                                                                                               Dorin Badulescu - Presedinte 

 

 

 
Sumar Oferta ING Bank dedicata membrilor Consiliului de Mediere in regim de PFA , Profesii Liberale si Societati Comerciale 

Conturi şi carduri 
INING  Profesional -PFA 

lNG Profesional- IMM/ Profesii Liberale 

Contul curent  

Deschidere cont curent în LEI 0 LEI 0 LEI 

Administrare cont curent în 
LEI 
 

5 RON/luna 
In cazul conturilor in lei (Cont’ROL si cont current in 

lei), comisionul este perceput doar in cazul in care pe 
cont s-au derulat mai pution de 5 transferuri/luna. 

Nu se iau in calcul platile intre conturile clientului sau 
platile realízate prin mandatul de debitare directa. 

 

10  LEI/luna 
In cazul conturilor in lei (Cont’ROL si cont current in lei), comisionul 
este perceput doar in cazul in care pe cont s-au derulat mai putin de 

10 transferuri/luna. Nu se iau in calcul platile intre conturile clientului 
sau platile realízate prin mandatul de debitare directa. 

Comision verificari 
suplimentare 

0 LEI 40 lei   
Opţional se percepe la deschiderea de relaţie, pentru clienţii care nu 
pot prezenta certificat constatator Recom nu mai vechi de 30 de zile 

de la data eliberării acestuia de catre ONRC. 

Inchidere Cont Curent in RON 0 LEI 0 LEI 

Extras de Cont in Home’Bank 
sau Self’Bank 

0 LEI 0 LEI 

   

   

   

Cardul de debit Visa Business International/ Mastercard Business Silver Visa Business International/ Mastercard Business Silver 

Emitere Card de Debit in RON 0 LEI 0 LEI 

Administrare Card de Debit in 
RON 

0 RON in primul an  
40 LEI incepand cu al doilea an 

40 RON incepand cu primul an. 

Închidere Card de Debit in 
RON 

0 LEI 0 LEI 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retragere numerar de la 
bancomatele ING 

0.2% LEI 0,2% LEI 

Depunere numerat de la 
bancomatele ING 

0 LEI 0 LEI 

Plată la comercianţi în 
Romania şi în străinătate 

0 LEI 0 LEI 

Interogare sold şi tipărire 
chitanţă la bancomatele ING 

0 LEI 0 LEI 

Limita zilnică de retragere de 
la bancomatele ING 

10 000 LEI 10 000 LEI 

Tipul Cardului de Debit emis Visa Business International cu CIP/ Mastercard Business Silver 
cu CIP 

Visa Business International cu CIP/ Mastercard Business Silver cu CIP 

Home’Bank (Internet Banking)   

Plata facturilor prin Debitare 
Directa sau transfer 
intrabancar 

0 LEI 0 LEI 

Activare Home’Bank 0 LEI 0 LEI 

Utilizare Home’Bank 0 LEI 0 LEI 

Transfer intrabancar 0 RON pana in 9.99 RON 
1 RON  incepand cu 10 RON 

0 RON pana in 9.99 RON 
1 RON  incepand cu 10 RON 

Transfer interbancar 0 RON pana in 9.99 RON 
3 RON+ Transfond  incepand cu 10 RON 

0 RON pana in 9.99 RON 
3 RON+ Transfond  incepand cu 10 RON 

   



 
Sumar Ofertă ING Bank dedicata membrilor Consiliului de Mediere care doresc sa achizitioneze produse/servicii in calitate de persoane fizice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

Cu deosebită consideraţie,                                                                                                                                                                                    Consiliul de Mediere                                  

CĂTĂLIN VASILE, Director Reţea Retail                                                                                                                  Dorin Badulescu - Presedinte 

                                                 
2 Plata facturilor de utilităţi se poate face prin intermediul tuturor sistemelor de plată puse de ING la dispoziţia clienţilor persoane fizice: prin Home’Bank (Internet Banking-ul de la ING), la Multimat în Self’Bank, la 
POS Plăţi Expres în Self’Bank, prin Debitare Directă sau prin plata la orice casierie ING Bank 
3 Se comisionează cu 0 LEI doar plata facturilor prin transfer intrabancar către furnizorii de utilităţi agreaţi. Lista este disponibilă pe www.ing.ro  
4 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 

Conturi şi carduri 
ING Card Complet 

Contul curent 

Deschidere cont curent în LEI 0 LEI 

Administrare cont curent în LEI 0 LEI 

Închidere cont curent în LEI 0 LEI 

Tipărire extras de cont din Home’Bank sau Self’Bank 0 LEI 

  

Bonus lunar pentru plata facturilor de utilităţi 2%/ lună din valoarea facturilor plătite (se aplică la o valoare maximă a plăţilor de 300 de lei/ lună) 

Cardul de debit VISA Electron International (opţional, MasterCard, contra cost) 

Emitere card  0 LEI 

Administrare card 0 LEI 

Închidere card 0 LEI 

Retragere numerar de la bancomatele ING 0 LEI 

Depunere numerar de la bancomatele ING 0 LEI 

Plata facturilor de utilităţi prin intermediul sistemelor ING2 0 LEI 

Plată la comercianţi în Romania şi în străinătate 0 LEI 

Interogare sold şi tipărire chitanţă la bancomatele ING 0 LEI 

Limita zilnică de retragere de la bancomatele ING 20 000 LEI 

Home’Bank (Internet Banking)  

Plata facturilor prin Debitare Directa sau transfer intrabancar3 0 LEI 

Activare Home’Bank 0 LEI 

Utilizare Home’Bank 0 LEI  

Transfer intrabancar 0 LEI 

Transfer interbancar 3 LEI/ transfer + comision Transfond4 

  

http://www.ing.ro/

