Overschrijvingslimieten voor internet- en
mobiel bankieren
Hier vindt u de limieten voor overschrijvingen via de diensten Home’Bank, Business’Bank en ING Smart
Banking voor smartphone en voor tablet.

Naar eigen ING-rekeningen
U kunt onbeperkt overschrijven tussen uw eigen ING-rekeningen. Er geldt geen overschrijvingslimiet zolang er voldoende
geld op uw rekening staat.

Naar andere rekeningen
Voor overschrijvingen naar uw bewaarde begunstigden en andere rekeningen is er 1 algemene overschrijvingslimiet per dag.
Deze limiet is afhankelijk van uw leeftijd.

Vanaf 18 jaar
De algemene overschrijvingslimiet is:
• 25.000 euro* (Home’Bank-cliënt)
• 125.000 euro** (Business’Bank-cliënt).
Naast de algemene overschrijvingslimiet van 25.000 euro per dag (Home’Bank-cliënt) of 125.000 euro per dag
(Business’Bank-cliënt) gelden er ook specifieke limieten voor onze applicaties voor smartphone en tablet.

Overschrijvingen naar bewaarde
begunstigden

Overschrijvingen naar andere
rekeningen

ING Smart Banking voor smartphone

€ 2.500/dag (Home’Bank-profiel)
€ 5.000/dag (Business’Bank-profiel)

€ 750/dag (Home’Bank-profiel)
€ 1.500/dag (Business’Bank-profiel)

ING Smart Banking voor tablet

€ 2.500/dag (Home’Bank-profiel)
€ 5.000/dag (Business’Bank-profiel)

€ 750/dag (Home’Bank-profiel)
€ 1.500/dag (Business’Bank-profiel)

Overschrijvingen: hiermee bedoelen we overschrijvingen in euro (SEPA) en doorlopende betalingsopdrachten in
euro (SEPA) en ook internationale overschrijvingen uitgevoerd in euro of in andere valuta’s.
* U kunt vragen om de standaardlimiet te verhogen tot maximaal 250.000 euro per dag. Dat doet u in een ING-kantoor.
** U kunt vragen om de standaardlimiet te verhogen tot maximaal 1.000.000 euro per dag. Dat doet u in een ING-kantoor.

Opgelet: alle limieten die hier zijn vermeld, gelden alleen voor overschrijvingen die maar 1 handtekening nodig
hebben om ze uit te voeren.

Voor 16- en 17-jarigen
De algemene overschrijvingslimiet is:
• 500 euro* (Home’Bank-cliënt)
• 500 euro** (Business’Bank-cliënt).
Overschrijvingen: hiermee bedoelen we overschrijvingen in euro (SEPA) en doorlopende betalingsopdrachten in
euro (SEPA) en ook internationale overschrijvingen uitgevoerd in euro of in andere valuta’s.
* De wettelijke vertegenwoordiger van de jongere kan in een ING-kantoor vragen om de standaardlimiet te verhogen tot maximaal 250.000 euro per dag.
** De wettelijke vertegenwoordiger van de jongere kan in een ING-kantoor vragen om de standaardlimiet te verhogen tot maximaal 1.000.000 euro per dag.

Opgelet: alle limieten die hier zijn vermeld, gelden alleen voor overschrijvingen die maar 1 handtekening nodig
hebben om ze uit te voeren.

Voor 12- tot 15-jarigen
De algemene overschrijvingslimiet is 50 euro*.
Overschrijvingen: hiermee bedoelen we overschrijvingen in euro (SEPA) en doorlopende betalingsopdrachten in
euro (SEPA) en ook internationale overschrijvingen uitgevoerd in euro of in andere valuta’s.
* De wettelijke vertegenwoordiger van de jongere kan in een ING-kantoor vragen om de standaardlimiet te verhogen tot maximaal 250.000 euro per dag.

Opgelet: alle limieten die hier zijn vermeld, gelden alleen voor overschrijvingen die maar 1 handtekening nodig
hebben om ze uit te voeren.

Limieten voor verrichtingen in de Self’Bank
Hier vindt u de limieten voor overschrijvingen in euro (SEPA), geldopneming in euro of geldstorting via
een Self’Bank. De limieten zijn verschillend per leeftijdscategorie.

Vanaf 18 jaar

Self’Bank standaard

Geld overschrijven

Geld opnemen

Geld storten

€ 5.000/7 dagen

€ 650/dag
€ 2.500/7 dagen

Geen limiet**

Max. € 10.000/7 dagen

Niet van toepassing

Self’Bank op aanvraag* Max. € 10.000/7 dagen

Geld overschrijven via Self’Bank: hiermee bedoelen we overschrijvingen in euro (SEPA).
7 dagen: hiermee bedoelen we dat uw limiet telkens over een periode van 7 dagen loopt, bv. van dinsdag tot dinsdag.
Tijdelijk: hiermee bedoelen we een tijdelijke verhoging van uw limiet gedurende 1 tot 7 dagen.
* U kunt vragen om de standaardlimiet permanent of tijdelijk te verhogen met maximaal 10.000 euro. Dat doet u in een ING-kantoor.
** Behalve een limiet van 120 biljetten per storting.

Voor 16- en 17-jarigen

Self’Bank standaard

Geld overschrijven

Geld opnemen

Geld storten

€ 5.000/7 dagen

€ 125/dag
€ 125/7 dagen

Geen limiet**

Self’Bank op aanvraag* Niet van toepassing

Max. € 250/7 dagen (permanent) Niet van toepassing
Max. € 500/7 dagen (tijdelijk)

Geld overschrijven via Self’Bank: hiermee bedoelen we overschrijvingen in euro (SEPA).
7 dagen: hiermee bedoelen we dat uw limiet telkens over een periode van 7 dagen loopt, bv. van dinsdag tot dinsdag.
Tijdelijk: hiermee bedoelen we een tijdelijke verhoging van uw limiet gedurende 1 tot 7 dagen.
* U kunt vragen om de standaardlimiet permanent of tijdelijk te verhogen met maximaal 10.000 euro. Dat doet u in een ING-kantoor.
** Behalve een limiet van 120 biljetten per storting.

Voor 12- tot 15-jarigen

Self’Bank standaard

Geld overschrijven

Geld opnemen

Geld storten

€ 50/7 dagen

€ 50/dag
€ 50/7 dagen

Geen limiet**

Self’Bank op aanvraag* Niet van toepassing

Max. € 125/7 dagen (permanent) Niet van toepassing
Max. € 250/7 dagen (tijdelijk)

Geld overschrijven via Self’Bank: hiermee bedoelen we overschrijvingen in euro (SEPA).
7 dagen: hiermee bedoelen we dat uw limiet telkens over een periode van 7 dagen loopt, bv. van dinsdag tot dinsdag.
Tijdelijk: hiermee bedoelen we een tijdelijke verhoging van uw limiet gedurende 1 tot 7 dagen.
* U kunt vragen om de standaardlimiet permanent of tijdelijk te verhogen met maximaal 10.000 euro. Dat doet u in een ING-kantoor.
** Behalve een limiet van 120 biljetten per storting.

Limieten voor betalingen met debetkaart
Hier vindt u de limieten voor betalingen met onze debetkaarten in de winkel en online. De limieten zijn
verschillend per leeftijdscategorie.

Vanaf 18 jaar
Bancontact/Mister Cash en Maestro
Debetkaarten Standaard

€ 5.000/week

Debetkaarten op aanvraag*

Max. € 5.000 (tijdelijk)

* U kunt vragen om de standaardlimiet tijdelijk te verhogen met maximaal 5.000 euro. Dat doet u in een ING-kantoor.

Voor 16- en 17-jarigen
Bancontact/Mister Cash en Maestro
Debetkaarten Standaard

€ 500/week

Debetkaarten op aanvraag*

Max. € 1.000 (permanent)
€ 2.500 (tijdelijk)

* De wettelijke vertegenwoordiger van de jongere kan in een ING-kantoor vragen om de standaardlimiet tijdelijk (van 1 tot 7 dagen) of permanent te verhogen met
maximaal het vermelde bedrag.

Voor 12- tot 15-jarigen
Bancontact/Mister Cash en Maestro
Debetkaarten Standaard

€ 50/week

Debetkaarten op aanvraag*

Max. € 125 (permanent)
Max. € 250 (tijdelijk)

* De wettelijke vertegenwoordiger van de jongere kan in een ING-kantoor vragen om de standaardlimiet tijdelijk (van 1 tot 7 dagen) of permanent te verhogen met
maximaal het vermelde bedrag.
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