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Persoane Fizice-ING Card Complet/conturi curente în valută şi alte produse/servicii 

Lista de Taxe şi  Comisioane, valabilă începând cu data de 11 noiembrie 2013

Note 
1 Comisioanele administrative şi cele aplicate tranzacţiilor se aplică în moneda contului.
 Taxele administrative se vor percepe la Data Facturării, pentru clienţii cu relaţia deschisă după data de 12.10.2009. Pentru clienţii cu 

relaţia deschisă înainte de 12.10.2009, taxele administrative se percep in ultima zi a lunii pentru care s-a perceput taxa respectivă. 
 Dacă clientul este titularul unui credit contractat la ING Bank, în calitate de aplicant principal, cu excepţia Credit Card, taxa de 

administrare a contului ING Card Complet este 0. Începând cu data de 17.09.2012, dacă salariul/pensia (minimum 375 lei/lună) este 
încasat/ă lunar, în mod recurent, pe ING Card Complet, după primele 3 luni de încasare, taxa de administrare a contului va fi 0, pe 
toată durata încasării salariului/pensiei.

 Clienţii cu relaţia deschisă înainte de 12.10.2009 sunt scutiţi de taxele administrative aplicabile contului/urilor în valută.
 Dacă contul curent în valută este ataşat unui credit, pe toată durata existenţei creditului, taxa de administrare a contului curent în valută 

va fi 0. 

2 Taxa lunară de administrare a ING Card Complet va fi 0 până la 31.12.2013, în cazul clienţilor care îşi deschid în acelaşi timp relaţia 
cu Banca, cont ING Card Complet şi cont ING Economii în perioada 11.03.2013 – 31.05.2013.

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

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, iar 
Comisionul BNR–Regis are valoarea de 6 lei şi se aplică plăţilor în lei, cu valori de peste 50.000 lei.

5 Comisionul este 0 pentru transferurile efectuate la ghişeele ING Bank România din contul ING Card Complet către conturile 
furnizorilor de utilităţi menţionaţi în Lista furnizorilor de utilităţi disponibilă pe site-ul ING şi în toate locaţiile băncii.

6 Linie telefonică disponibilă de luni până dumincă între orele 7 şi 23 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.

7 În cazul plăţilor în valută, retururilor, băncile corespondente pot percepe adiţional speze bancare.

8 Pentru cardurile Visa Contactless si Master Card Contactless  nu este posibilă emiterea de carduri cu poză.

9 Până în data de 30.06.2014 (inclusiv) comisionul de retragere numerar (eur) la Bancomat ING va fi de 0.5%, Indiferent de tipul 
cardului cu care se efectuează retragerea.

10 Se consideră ca fiind nejustificată reclamaţia atunci când rezultatele investigaţiilor arată că tranzacţia contestată a fost efectuată în 
mod valabil, conform “Condiţiilor generale pentru carduri”.

11 Taxa lunară de utilizare Home’Bank va fi 0 lei până la 31.12.2013, în cazul achiziţionării serviciului în perioada 11.03.2013 – 
31.05.2013

12 Taxa este unică şi se percepe indiferent de numărul de conturi pentru care a fost activat serviciul Alerte. 
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  ING Profesional/ING Fix – Servicii bancare pentru persoane juridice şi alte entităţi1                   Lista de Taxe şi  Comisioane, valabilă începând cu data de 1 Noiembrie  2013 

CONTURI CURENTE Cont'Rol Cont curent în 
lei 

Cont curent  
în valută 

Cont de capital în 
RON, EUR, USD 

Cont curent 
POS Menţiuni 

Administrative persoane juridice şi alte entităţi (exclude PFA) 
Deschidere cont  50 lei 0 0 0 0 Taxă unică. Nu se aplica in cazul pachetelor  ING Fix 

Administrare cont 10 lei/lună 10 lei/lună 3 eur, 4 usd, 3 gbp, 
4 chf, 800 huf/lună 0 0 

În cazul conturilor în lei (Cont’ROL şi cont curent în lei), comisionul lunar este 
perceput doar în cazul în care pe cont s-au derulat mai puţin de 10 transferuri/lună. Nu 
se iau în calcul transferurile prin Home’Bank între conturile clientului, platile 
efectuate la POS sau plăţile realizate prin mandatul de debitare directă. 
In cazul pachetelor ING FIX, comisionul pentru contul de tip ContRol si/sau primul cont 
curent in Euro inclus in pachet nu se aplica. 

Comision verificari suplimentare 
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. 

Administrative PFA 

Deschidere cont2  45 lei 0 0 0 0 

Taxă unică. Aceasta taxă include: deschidere cont curent Cont’ROL, administrare 
Card Manager (pentru primul an, cu exceptia Cardului Mastercard Gold, pentru care 
se percepe taxa de administrare distincta) şi taxa verificări suplimentare (Recom)   

Administrare cont3 5 lei/lună 5 lei/lună 3 eur, 4 usd, 3 gbp, 
4 chf, 800 huf/lună 0 0 

În cazul conturilor în lei (Cont’ROL şi cont curent în lei), comisionul lunar este 
perceput doar în cazul în care pe cont s-au derulat mai puţin de 5 transferuri/lună. Nu 
se iau în calcul transferurile prin Home’Bank între conturile clientului, efectuate la la 
POS sau plăţile realizate prin mandatul de debitare directă. 

Alte comisioane administrative persoane juridice, PFA şi alte entităţi 
Închidere cont 0 0 0 0 0  
Taxă (re)activare Home’bank (inclusiv 
digipass personal) 0 - - - -  
Taxă utilizare Home’bank 0 lei/lună  - - - -  

Taxă serviciu Alerte – optiunea SMS 4 lei/lună - - - - Se percepe indiferent de numărul de alerte transmise. Comisionul se percepe chiar dacă 
nu a fost transmisa nici o alerta. 
Acest comision nu se percepe in cazul clientilor care au unul din pachetele ING Fix. Taxa serviciu Alerte – optiunea Push 1 leu/ lună - - - - 

DEPOZITE LA TERMEN       
Constituire/Lichidare depozit 0 0 0 - -  
Operaţionale persoane juridice, PFA şi alte entităţi    
Operaţiuni cu numerar (la casieriile ING)    

Depuneri numerar 0.15%,min 10 
lei 

0.15%,min 10 
lei 0 0 

- 

Operatiunile in RON sunt disponibile pentru conturi de capital social (indiferent de 
suma) şi pentru conturi curente (pentru sume mai mari de 5.000 RON). Doar în cazuri 
excepţionale se acceptă depuneri mai mici sau egale cu 5.000 RON, aplicându-se 
comisionul de 0.15% min. 10 lei. Se debiteaza din contul beneficiarului depunerii 

Retrageri numerar 0.8% 0.8% 
0.5%,min 5 eur/  

6 usd/5 gbp/ 
6 chf/1.400 huf 

0 - 

Operatiunile in RON sunt disponibile doar pentru sume mai mari de 10.000 RON şi 
pentru conturi de capital social.Doar în cazuri excepţionale se acceptă retrageri de 
numerar pentru sume mai mici sau egale cu 10.000 RON, aplicându-se comisionul de 
0.8%. 

Operaţiuni fără numerar     
Încasări  0 0 0 0 -   

Acceptare la plată a cardurilor la 
terminale POS - tranzacţie - - - - 1.7% 

Comisionul se aplica la valoarea tranzactiilor pentru fiecare dintre categoriile 
enumerate:  tranzactii cu cardurile de debit VISA, cardurile de credit VISA, cardurile 
de debit/credit VISA Business, cardurile de debit MasterCard, cardurile de credit 
MasterCard, cardurile de debit/credit Mastercard Business, cardurile Maestro. 

Taxa  administrare (mentenanta) POS     25 RON 

Taxa este perceputa in data de 2 a fiecarei luni  si doar in cazul in care valoarea 
tranzactiilor efectuate in luna precedenta la terminalul POS atasat contului a fost mai 
mica de 5.000 lei;  Taxa nu se percepe in prima luna de la instalarea terminalului POS.  
Acest comision nu se percepe pentru primul cont de POS inclus in unul din pachetele ING 
Fix, . 
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CONTURI CURENTE Cont'Rol Cont curent în 
lei 

Cont curent  
în valută 

Cont de capital în 
RON, EUR, USD 

Cont curent 
POS Menţiuni 

Transferuri către conturile proprii (deschise la ING Bank) 
Prin Home'Bank 0 0 0 - 0   
În Self'bank 5 lei 5 lei - - 0  Se aplică pentru fiecare transfer în parte. 
La ghişeele ING Bank 5 lei 5 lei 0 - -  Se aplică pentru fiecare transfer în parte. 
Transferuri către alt client ING Bank 

Prin Home'Bank 
Până la 9,99 lei  

Începând cu 10 lei 
0 lei 
1 leu 

0 lei 
1 leu 0 - - 

Acest comision nu se percepe în cazul transferurilor catre conturi apartinand 
Persoanelor Fizice sau în cazul plăţilor realizate prin mandatul de debitare directă. Acest 
comision  nu se aplica in cazul platilor instructate din contul sursa (de tip Cont’Rol ) pentru 
clientii care beneficaiza de unul din pachetele ING Fix . 

În Self'bank 5 lei 5 lei - - -  Se aplică pentru fiecare transfer în parte. 
La ghişeele ING Bank 5 lei 5 lei 0 5 lei (RON) -  Se aplică pentru fiecare transfer în parte. 
Transferuri către conturi deschise la alte bănci- La aceste plăţi se adaugă comisionul Transfond4 

Prin Home'Bank 
Până la 9,99 lei  

Începând cu 10 lei 
0 lei  
2 lei  

0 lei  
2 lei  

0.15%,min.50 lei, 
max. 1.750 lei 

echivalent5 -  - 

Procentul se aplică la suma transferată. Comisionul se va percepe în valuta contului  
Acest comision  nu se aplica in cazul platilor instructate din contul sursa (de tip Cont’Rol si 
primul cont curent in EUR inclus in pachet  pentru clientii care beneficaiza de unul din 
pachetele ING Fix . 

În Self'bank 
Până la 9,99 lei  

Începând cu 10 lei 
0 lei  
5 lei  

0 lei  
5 lei -  - - 

 

La ghişeele ING Bank 5 lei 5 lei 
0.2%,min.85 lei, 
max. 5.250 lei 

echivalent5 

5 lei (pentru RON)/ 
0.2%,min.85 lei, 
max. 5.250 lei 

echivalent4 (pentru 
EUR, USD) - 

Procentul se aplică la suma transferată. Comisionul se va percepe în valuta contului. 

Comision plată în regim de 
urgenţă - - 50 eur - - Se percepe doar în cazul plăţilor către alte bănci, efectuate la ghişeele ING.  

Tranzacţii prin instrumente de debit - Cecuri şi bilete la ordin 
Emitere cec, bilet la ordin 1 leu - - - - Comisionul se aplică pentru fiecare filă cec/bilet la ordin solicitată. 
Incasare  (prin compensarea interbancară) a instrumentelor de debit al căror beneficiar este clientul ING Bank6 

0 - 5.000 lei 5,38 lei 5,38 lei - - - Se aplică pentru fiecare instrument de debit încasat7. 
5.001 – 50.000 lei 7,88 lei 7,88 lei - - - Se aplică pentru fiecare instrument de debit încasat7. 

Peste 50.000 lei 15,88 lei 15,88 lei - - - Se aplică pentru fiecare instrument de debit încasat7. 
Transferuri interbancare (prin compensarea interbancara) în cazul primirii la plată a unor instrumente de debit emise de clienţii ING Bank  

0 - 5.000 lei 6 lei - - - - Se aplică pentru fiecare instrument de debit venit în compensare7. 
5.001 – 50.000 lei 8 lei - - - - Se aplică pentru fiecare instrument de debit venit în compensare7. 

Peste 50.000 lei 16 lei - - - - Se aplică pentru fiecare instrument de debit venit în compensare7. 

Transferuri intrabancare (către alt 
client ING) 2 lei - - - - Se aplică în situaţiile în care atât emitentul cât şi beneficiarul instrumentului de debit 

sunt clienţi ING Bank. Se aplică pentru fiecare instrument de debit remis/venit la plată. 

Comision instrumente de debit refuzate la plată 
Interbancar 6 lei - - - - Se aplică pentru fiecare instrument de debit refuzat la plată. 

       

Intrabancar 2 lei - - - - Se aplică în situaţiile în care atât emitentul cât şi beneficiarul instrumentului de debit 
sunt clienţi ING Bank. Se aplică pentru fiecare instrument de debit refuzat la plată. 

Funcţionale persoane juridice, PFA şi alte entităţi 
Taxa scrisoare de bonitate 100 lei - - - - Se aplică pentru scrisori de bonitate cu sau fără indicatori financiari.  
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Taxa verificare CIP 10 lei - - - -  
Copie mesaj SWIFT  - - 20 lei - - Comisionul se percepe în lei sau valută 
Duplicat instrument de plată 15 lei 15 lei 15 lei - - Comisionul se percepe în lei sau valută. De exemplu: ordine de plată 
Extras de cont tipărit în 
Self'Bank sau din Home'Bank 0 0 0 - 0   
Extras de cont tipărit de ING şi 
trimis prin poştă  10 lei/lună 10 lei/lună 

3 eur, 4 usd, 3 gbp, 
4 chf, 800 huf/lună - 

10 lei,  
3 eur/lună Comisionul se percepe în funcţie de valuta contului. 

Duplicat extras de cont expediat 
prin poştă  10 lei/lună 10 lei/lună 

3 eur, 4 usd, 3 gbp, 
4 chf, 800 huf /lună - 

10 lei,  
3 eur/lună 

Pentru fiecare duplicat al extrasului lunar solicitat. Comisionul se percepe în funcţie de 
valuta contului. 

Duplicat extras de cont eliberat 
în regim de urgenţă 20 lei/lună 20 lei/lună 

6 eur, 8 usd, 6 gbp, 
8 chf, 1.600 huf 

/lună - 
20 lei,  

6 eur/lună 

Pentru fiecare duplicat al extrasului lunar solicitat.  
Opţiune disponibilă doar în Agentiile ING. Comisionul se percepe în funcţie de valuta 
contului. 

Investigaţii şi/sau corecţii 
tranzacţii 15 lei 15 lei 

15 eur/usd/ 
gbp/chf/huf - - Băncile implicate în investigaţie pot percepe comisioane suplimentare, dar nu mai mult 

de 50 eur/bancă. 
Solicitare revocare/retur plată 15 lei 15 lei 

15 eur/usd/ 
gbp/chf/huf - - 

Alte tranzactii 

 
Tranzacţii efectuate prin intermediul serviciului ING Home’Pay   

 
 

Valoare tranzactie 

 
 

Valoare comision 
< 400 RON  2% 
> 400 RON 2EUR + 0.2% 

 

CARDURI 

Cardul “Manager” 
Visa Business 
International 

ataşat la 
Cont’ROL 

Cardul “Cash”  
Visa Business 

Electron ataşat la 
Cont’ROL 

Cardul “Colectare 
Numerar”  

Visa Business 
Electron ataşat la 

Cont’ROL sau Cont 
Curent în Lei 

Cardul “Clasic” 
Visa Business 

International ataşat la 
Cont’ROL sau la Cont 

curent în Lei 

 
Cardul “Clasic” 

Visa Business 
International ataşat la 
Cont curent în EUR 

Cardul “Manager” 
Mastercard Business 

Silver ataşat la 
Cont’ROL sau la Cont 

curent în Lei 

Cardul “Manager” 
Mastercard Business 

Gold ataşat la 
Cont’ROL sau la Cont 

curent în Lei 

Administrative persoane juridice şi alte entităţi (exclude PFA) 
Emitere card 0 0 0 0 0 0 0 
Administrare anuală card  40 lei 40 lei 40 lei 40 lei 15 eur 40 lei 150 lei 
Taxa înlocuire card 40 lei 40 lei 40 lei 40 lei 15 eur 40 lei 150 lei 
Administrative PFA 
Emitere card 0 0 0 0 0 0 0 

Administrare anuală card8 

0 lei în primul an şi 
40 lei începand cu al 

doilea an 40 lei 40 lei 40 lei 15 eur 

0 lei în primul an şi 40 
lei începand cu al doilea 

an daca e atasat la 
Cont’ROL 

40  lei daca e atasat la 
Cont curent in Lei 150 lei 

Taxa înlocuire card 40 lei 40 lei 40 lei 40 lei 15 eur 40 lei 150 lei 
Operaţionale persoane juridice, PFA şi alte entităţi 
Comisioane aferente tranzacţiilor naţionale 
Depunere numerar la Bancomat ING  0 0 0 - - 0 0 
Depunere numerar la Bancomat ING in 
EUR - - - - - 0 0 
Retragere numerar la Bancomat ING9 0.20% 0.20% - 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 
Retragere numerar la Bancomat ING in 
EUR      2%+17 lei10 2%+17 lei10 
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CARDURI 

Cardul “Manager” 
Visa Business 
International 

ataşat la 
Cont’ROL 

Cardul “Cash”  
Visa Business 

Electron ataşat la 
Cont’ROL 

Cardul “Colectare 
Numerar”  

Visa Business 
Electron ataşat la 

Cont’ROL sau Cont 
Curent în Lei 

Cardul “Clasic” 
Visa Business 

International ataşat la 
Cont’ROL sau la Cont 

curent în Lei 

 
Cardul “Clasic” 

Visa Business 
International ataşat la 
Cont curent în EUR 

Cardul “Manager” 
Mastercard Business 

Silver ataşat la 
Cont’ROL sau la Cont 

curent în Lei 

Cardul “Manager” 
Mastercard Business 

Gold ataşat la 
Cont’ROL sau la Cont 

curent în Lei 

Retragere numerar la ATM-urile altor 
bănci 0.5%+2.5 lei - - 0.5%+2.5 lei 0.5%+0.7 eur 0.5%+2.5 lei 0.5%+2.5 lei 

Retragere numerar la ghişeul altei bănci 0.5%+2.5 lei - - 0.5%+2.5 lei 0.5%+0.7 eur 0.5%+2.5 lei 0.5%+2.5 lei 
Tranzacţii la comercianţi 0 - - 0 0 0 0 
        
Comisioane aferente tranzacţiilor internaţionale 
Retragere numerar la ATM sau ghişeu 
bancar 2%+17 lei - - 2%+17 lei 2%+5 eur 

 
2%+17 lei 2%+17 lei 

Tranzacţii la comercianţi 0 - - 0 0 0 0 
Functionale persoane juridice, PFA şi alte entităţi 
Taxă reclamaţie nejustificată11 60 lei 60 lei 60 lei 60 lei 17 eur 60 lei 60 lei 
Duplicat chitanţă  12 lei 12 lei 12 lei 12 lei 5 eur 12 lei 12 lei 
Trimitere card/ PIN in strainatate 160 lei 160 lei 160 lei 160 lei 160 lei 160 lei 160 lei 
Servicii de urgenta       500 lei 

 

PACHETE12 
 

ING FIX  
(plati in RON) 

ING FIX  
(plati in valuta) 

ING FIX  
(complet) 

Menţiuni 
  

Administrative persoane juridice si profesii liberale (exclude PFA) 

Administrare lunara  150 lei/luna 250 lei/luna 350 lei/luna 
Taxă unică, perceputa lunar. Pentru functionalitatile ce nu sunt incluse in pachet 

se percep comisione conform  listei de Taxe si comisione.  
 

Nota : 
 

1 Alte entităţi: profesii liberale, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, asociaţii, fundaţii, etc. 
2 Comisionul de deschidere cont prevazute in prezenta Lista se aplica pentru cererile de deschidere cont (cu card Manager atasat) initiate de clientii PFA incepand cu data de 17 iulie 2011 
3 Comisionul de administrare Cont’Rol / Cont curent in lei, in cuantumul si conditiile prevazute in prezenta Lista, se va aplica şi clientilor PFA care au deschis conturi Cont’Rol/ Cont curent in lei înainte de data de  
  17 Iulie 2011, incepând cu data de 01 Septembrie 2011. 
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, iar Comisionul BNR – Regis are valoarea de 6 lei şi se aplică plăţilor în lei, cu valori de peste  
   50.000 lei. În cazul plăţilor către conturi deschise la alte bănci prin Home’Bank şi în Self’Bank cu valoare de până la 10 lei, comisionul Transfond nu se va aplica. 
5 În cazul plăţilor în valută, băncile corespondente pot percepe adiţional speze bancare. Acest comision va fi suportat de către client şi se va percepe în valută.Acest comision  nu se aplica in cazul platilor instructate 
 cu  shared din contul de Euro inclus in pachet pentru clientii care beneficaiza de unul din pachetele ING Fix (in valuta sau complet) in limita a 10 plati incluse in pachet . 
6 Comisioanele de compensare percepute de instituţii de decontare şi compensare sunt incluse. . 
7Aceste comisioane nu se aplica tranzactiilor instructate din contul curent sursa (de tip Cont’Rol) inclus in Pachetul ING Fix (complet). 
8 Clientii PFA care au solicitat deschiderea relatiei (Cont’ROL cu card Manager atasat) inainte de data de 17 iulie 2011 datoreaza comision de administrare card si pentru primul an. 
  Scutirea de comision de administrare nu se aplica reinnoirilor de card. 
  Incepand cu data de 17 iulie 2011, pentru clientii PFA nu se mai emit produsele card “Cash  si card “Colectare Numerar. 
9 Clientii care beneficiaza de unul din pachetele ING Fix, au comision 0  pentru toate retragerile in valoare  de pana la 100.000 ron/luna efectuate la bancomatele ING cu oricare din urmatoarele carduri (Manager, Cash,  
  Colectare   Numerar sau Clasic) de pe contul curent de tip Cont’ROL inclus in pachet. 
10 Pana la data de 30.06.2014 se va aplica pentru aceste tranzactii un comision promotional de 0.5%  
11 Se consideră ca fiind nejustificată reclamaţia atunci când rezultatele investigaţiilor arată că tranzacţia contestată a fost efectuată în mod valabil, conform “Condiţiilor generale pentru carduri ING Profesional /ING Fix” 
12 Aceste pachete sunt disponibile pentru clientii cu cifra de afaceri si rulaj bancar prin ING Romania mai mici de 9 milioane de RON. Rulajul bancar se defineste ca totalul sumelor de bani care intra in conturile clientului 

          Clientii cu cifra de afaceri intre 2 si 9 milioane RON deschisi incepand cu 20 Aprilie 2013 nu pot efectua tranzactii prin Multimat. 
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Produse de creditare pentru persoane juridice cu o cifra de afaceri de pana la 2 milioane Lei.12 Lista de Taxe si Comisioane, valabila începând cu data de 01 noiembrie 2013 
 

 Extra'Rol  (linie 
de credit) 

Credit de investitii  (cu 
garantie ipotecara) Credit ipotecar Mentiuni 

Comision de acordare/prelungire 
credit 

 
1 % 

 
- 

 
- 

 
Din valoarea liniei de credit. 

 
Comision de neutilizare credit  

1,2% 
 

- 
 

- 
Din suma aprobata si neutilizata. Valoare anuala, se debiteaza lunar 
împreuna 
cu rata creditului. Nu se percepe în primele 90 de zile de la 

  Comision pentru întocmirea 
documentatiei de credit 

 
- 

 
280 lei+2% 

 
280 lei+2% 

 
Valoarea procentuala se aplica la suma creditului. 

Taxa administrare cont de credit 0 lei 0 lei 0 lei Comision lunar 
Taxa de evaluare imobil - min 350 lei/Max.800 lei min 250 lei/Max.800 lei Taxa perceputa de catre evaluator. 
Taxa de accelerare plata - 950 lei 950 lei Se aplica la reducerea termenului de rambursare. 

Taxa de modificare contract - 500 lei 500 lei 
Se aplica în cazul schimbarii garantiei ipotecare/extinderii duratei 
creditului / 

    Comision rambursare anticipata - 3% 3% Din valoarea sumei rambursate în avans. 

Taxa de înregistrare a contractului 
de garantie mobiliara 67.2 lei 67..2 lei 67.2 lei 

Taxa este perceputa de catre Arhiva Electronica de Garantii Reale 
Mobiliare. 

Taxa de înregistrare a modificarii 
contractului de garantie mobiliara 44.8 lei 44.8 lei 44.8 lei 

Taxa este perceputa de catre Arhiva Electronica de Garantii Reale 
Mobiliare. 

Taxa de stergere a înregistrarii 
contractului de garantie mobiliara 22.4 lei 22.4 lei 22.4 lei 

Taxa este perceputa de catre Arhiva Electronica de Garantii Reale 
Mobiliare. 

Taxa initiala de executare silita 500 lei 500 lei 500 lei  

 
12 Aplicabile inclusiv clientilor cu o cifra de afaceri de pana la 9 milioane lei care si-au deschisi relatia cu ING Bank (Retail) si au achizitionat pachetul ING Profesional inainte de data de 26 August 2013 
 
 
 
  


