Tarief van de meest
voorkomende bankdiensten
en -verrichtingen voor
professioneel gebruik

Tarief van kracht op 1 januari 2022 - België

Tarief van kracht op 1 januari 2022

Tarief van kracht op 1 januari 2022

In deze folder vindt u een overzicht van de tarieven die betrekking
hebben tot:
1. Rekeningen
2. Kaarten
3. Betalingen en incasso’s
4. Bancontact & Terminals
5. Electronic Banking Services
6. Briefwisseling
7. Specifieke rapporteringsproducten
8. Andere tarieven
9. Wisseltermijntransacties
10. Garanties
11. Verzendingskosten
12. Safes (bankkluizen)
13. Wealth Analysis & Planning

8
10
12
16
17
18
18
19
19
20
21
21
22

Onze tarieven zijn uitgedrukt in euro exclusief btw, tenzij anders bepaald).
De bedragen gemarkeerd met een * zijn niet onderworpen aan de btw. De
btw wordt berekend tegen het geldende tarief (momenteel 21%) op de
totale provisies en kosten, behalve wanneer deze betrekking hebben op een
kredietverrichting, in dat geval is geen btw verschuldigd. Ook geldstortingen
en -opnemingen met debetkaart en wisseltermijnverrichtingen zijn niet
onderworpen aan de btw.
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Definities

• SEPA Zone: Andorra, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland,

•
•
•

•
•

•

•

Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland,
Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd
Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.
Europese Economische Ruimte (EER): België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta,
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.
EER-valuta: Bulgaarse lev (BGN), Zwitserse frank (CHF), Tsjechische kroon (CZK), Deense kroon (DKK), Euro (EUR),
Kroatische kuna (HRK), Hongaarse forint (HUF), IJslandse kroon (ISK), Noorse kroon (NOK), Poolse zloty (PLN),
Roemeense leu (RON), Zweedse kroon (SEK).
IBAN: het International Bank Account Number (IBAN) is een internationale standaard voor bankrekeningnummers
die gebruikt worden voor betalingen in euro (SEPA) en, indien van toepassing, voor internationale betalingen. De
IBAN telt maximaal 34 alfanumerieke tekens en heeft een vaste lengte per land. De IBAN bestaat uit een landcode (2
letters), een controlegetal (2 cijfers) en een (voor bepaalde landen aangevuld) nationaal rekeningnummer.
BIC: Bank Identifier Code, een internationale code (SWIFT-adres) met een unieke identificatie voor elke bank. De BIC
telt 8 of 11 alfanumerieke tekens en bestaat uit een bankcode (4 tekens), een landcode (2 letters) en een plaatscode
(2 tekens) en kan voor bepaalde banken worden aangevuld met een kantoorcode (3 tekens).
Richtlijnen voor de kosten – BEN/SHA/OUR:
– Shared Cost (SHA – gedeelde kosten): de opdrachtgever betaalt de kosten die door zijn bank worden berekend; de
kosten die de bank van de begunstigde in rekening brengt, zijn ten laste van de begunstigde;
– Our Cost (OUR – kosten voor de opdrachtgever): de opdrachtgever betaalt de kosten die zijn bank in rekening
brengt en de kosten berekend door de bank van de begunstigde;
– Beneficiary Cost (BEN – kosten voor de begunstigde): de opdrachtgever betaalt geen kosten. Zowel de kosten van
de bank van de opdrachtgever als de kosten van de bank van de begunstigde zijn ten laste van de begunstigde.
Straight Through Processing (STP) :
– Voor overschrijvingen in euro (SEPA) : elektronische betaling met vermelding van de correcte rekeningnummers
(IBAN) van de opdrachtgever en van de begunstigde, de BIC (SWIFT-adres) van de bank van de begunstigde en de
naam van de begunstigde. De vermelding van de BIC is optioneel (wordt aanbevolen voor betalingen naar een
bank in een land buiten de EER).
– Voor internationale betalingen: elektronische betaling met vermelding van de correcte rekeningnummers (IBAN)
van de opdrachtgever en de begunstigde, de BIC (SWIFT-adres) van de bank van de begunstigde en de naam en
het volledige adres van de begunstigde.
Principe van het ‘volledige bedrag: het volledige bedrag moet op de rekening van de begunstigde worden
overgeschreven. De eventuele kosten worden afzonderlijk gedebiteerd door de bank. Dit principe is van toepassing
op overschrijvingen in euro (SEPA) en op betalingen in een andere munt van een Europese lidstaat die in de Europese
Economische Ruimte (EER) worden uitgevoerd).

4

Tarief van kracht op 1 januari 2022

• PSD II: Payment Services Directive II: (Tweede) richtlijn voor betalingsdiensten. Deze richtlijn – onder meer

•
•

•

•

•

omgezet in het Belgische wetboek van economisch recht – is van toepassing op betalingen, ongeacht de valuta,
– tussen twee rekeningen bij betalingsdienstaanbieders (bijvoorbeeld banken) gevestigd in de Europese
Economische Ruimte (EER);
– tussen de rekening van een in de EER gevestigde betalingsdienstaanbieder en de rekening van een buiten de EER
gevestigde betalingsdienstaanbieder (met enkele uitzonderingen).
Valutadatum: De datum vanaf wanneer een gestort bedrag in aanmerking komt voor de renteberekening of vanaf
wanneer een opgenomen bedrag niet langer in aanmerking komt.
SEPA-betaling: SEPA staat voor ‘Single Euro Payments Area’, en heeft betrekking op alle betalingen in euro waarvan
de rekening van de opdrachtgever en de rekening van de begunstigde zich bevinden in een van de landen van de
SEPA-zone. De betaling beantwoordt aan de volgende kenmerken:
– Het formaat van de rekening is IBAN;
– De kostendeling heeft een SHA-richtlijn;
– Het principe van het ‘volledige bedrag’ is van toepassing;
– De vermelding van de BIC is optioneel; ze wordt aanbevolen voor betalingen naar een bank gevestigd in een land
buiten de EER.
SEPA-transacties:
– De overschrijving in euro (SEPA) is een betaling die beantwoordt aan de volgende kenmerken:
• De fondsen staan nog dezelfde dag op de rekening van de begunstigde.
• Als de transactie na 14.30 uur wordt uitgevoerd, staan de fondsen uiterlijk de volgende bankwerkdag op de
rekening van de begunstigde.
– De instant overschrijving in euro (SEPA), of instantbetaling is een overschrijving die beantwoordt aan de volgende
kenmerken:
• Beschikbaar voor betalingen naar andere deelnemende banken in de SEPA zone.
• Overschrijving gebeurt in maximaal enkele seconden.
– Doorlopende betalingsopdracht in euro (SEPA): een steeds terugkerende automatische overschrijving (dat wil
zeggen een regelmatige overschrijving, in opdracht van de klant, van een vast bedrag van de rekening van de
klant naar een andere rekening).
– De domiciliëring in euro (SEPA) is een overeenkomst tussen twee partijen (= het domiciliëringsmandaat) waarbij
de begunstigde van de schuldvordering (= de schuldeiser) de debitering van de rekening van de betaler (= de
debiteur) kan initiëren.
De internationale overschrijving: is een overschrijving die beantwoordt aan de volgende kenmerken:
– Het gebruik van de IBAN is verplicht voor verschillende landen.
– Indien de overschrijving gebeurt tussen twee landen waar de PSD II-betalingsrichtlijn van toepassing is, moeten
de kostendeling met de SHA-richtlijn (ongeacht de valuta) en het principe van het ‘volledige bedrag’ (in het geval
van een EER-valuta) worden toegepast.
– Voor alle andere internationale overschrijvingen kan de richtlijn voor de kosten (SHA, BEN of OUR) worden
gekozen.
Uitvoeringstermijn van een betaling: ING heeft tijd nodig om de betalingen te verwerken en de
betalingsopdrachten door te sturen; ING stuurt de betalingen door naar verrekenkamers (zoals EBA) of naar onze
correspondentbanken. Correspondentbanken zijn banken in het buitenland waarmee ING samenwerkt om haar
betalingen uit te voeren. Deze banken in het buitenland zorgen ervoor dat de betalingen via lokale verrekenkamers
bij de bank van de begunstigde aankomen. De tijd die nodig is om dit uit te voeren, wordt de uitvoeringstermijn van
betalingen genoemd. ING kan enkel garanties geven tot aan de fase van de verrekenkamer of de correspondentbank.
De uitvoeringstermijn hangt af van verschillende parameters: de gekozen uitvoeringsoptie van de betaling, de
munteenheid van de transactie, eventuele muntwissel en het land van bestemming.
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• Standaardbetaling: een betaling zonder speciale voorwaarden, mogelijk voor alle aangeboden munten, waarbij de
fondsen ten laatste binnen 4 werkdagen aankomen bij de correspondentbank.

• Dringende betaling: een versnelde uitvoering van betaling, mogelijk voor alle aangeboden munten. Voor
internationale betalingen komen de fondsen binnen 1 à 2 werkdagen aan bij de correspondentbank.

• Same-Day betaling: een betaling die mogelijk is voor alle aangeboden munten. De betaling zal met de eerst

mogelijke valutadatum worden aangeboden bij de correspondentbank. ING zal een gecompenseerde valutadatum
toepassen. Dit betekent dat de valutadatum van het debet dezelfde is als de datum waarop de correspondentbank
wordt gecrediteerd. De Same Day-betaling is enkel van toepassing op internationale betalingen en is niet van
toepassing op een papieren betaling.
• Prio Betaling: een betaling met een hoge prioriteit. Deze formule is enkel van toepassing op internationale
betalingen en enkel mogelijk voor betalingen in euro zonder muntwissel, met een gecompenseerde credit- en debet
valutadatum. De fondsen worden binnen het uur gecrediteerd bij de correspondentbank. De Prio-betaling is niet van
toepassing op een papieren betaling.
• Incasso van internationale cheques :
– Onder Gewoon Voorbehoud (OGV)
"Onder Gewoon Voorbehoud" is een reservemogelijkheid om dekking te verkrijgen bij de uitgevende bank bij een
documentaire krediettransactie of de uitgifte van een cheque. Met andere woorden, een cheque " Onder Gewoon
Voorbehoud" wordt binnen 2 werkdagen gecrediteerd op de rekening van de klant. Dit type krediet is geen vast en
definitief krediet. In geval van weigering (onbetaald, gebrek aan provisie, ...) wordt ditzelfde bedrag automatisch
van de rekening van de remitterende klant gedebiteerd.
– Creditering na Inning (CNI)
Zoals de naam al doet vermoeden, betekent een “Creditering na Inning” dat de bank die de cheque van haar cliënt
ontvangt om hem voor dit bedrag te crediteren, eerst het geld gaat terugvorderen van de uitgevende bankier
(getrokken bankier). Zodra het bedrag van de cheque in zijn bezit is, zal de remitterende bankier op zijn beurt zijn
cliënt (begunstigde van de cheque) crediteren. Dit type incasso vormt een definitief creditering (behalve in geval
van fraude) omdat de getrokken bankier de overeenstemming van de cheque controleert voordat hij de bankier
betaalt die hem de cheque heeft gegeven. Bijgevolg is de incassotermijn voor een "Creditering na Inning" langer
vanwege de verschillende verificaties die zijn uitgevoerd door de bij deze transactie betrokken bankiers.

Voorwaarden en bepalingen voor de toepassing, berekening en boeking van rente op
de rekeningen
• Spaarrekeningen

De voorwaarden voor de aanvraag, de berekening en de boeking van de interesten op gereglementeerde en
niet-gereglementeerde spaarrekeningen worden gedetailleerd in het reglement van de betrokken rekening, dat
beschikbaar is in de ING-kantoren en op de website van ING.
• Andere rekeningen
In geval van wijziging van de rente, wordt deze berekend op basis van de verschillende tarieven of bedragen, of de
verschillende toepassings-, berekenings- of boekingvoorwaarden die van kracht waren tijdens de maand waarop de
rente betrekking heeft.
Positieve creditrente en negatieve rente worden berekend tegen de basisrente, uitgedrukt op jaarbasis, en rekening
houdend met de valutadata van de op de rekening geboekte bankverrichtingen bij de afsluiting van de verrichtingen,
volgens de volgende modaliteiten:
- de op de rekening gestorte bedragen brengen een positieve creditrente of een negatieve rente op vanaf de
bankwerkdag gedurende dewelke het bedrag van de betalingsverrichting op de rekening wordt gecrediteerd. Als het
geld buiten een bankwerkdag wordt ontvangen, komt de valutadatum overeen met de eerstvolgende bankwerkdag;
- bedragen die van de rekening worden overgeschreven, stoppen met het genereren van positieve creditrente of
negatieve rente op het moment dat de betalingstransactie van de rekening wordt gedebiteerd.
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De (positieve) creditrente of negatieve rente op de ING zichtrekeningen en ING Invest Accounts wordt dagelijks
berekend op het dagelijks creditsaldo. Ze wordt uitgedrukt in een brutorentevoet per jaar.
De creditrente is onderworpen aan roerende voorheffing. De door ING betaalde creditrente en de negatieve rente
ten laste van de cliënt zijn niet onderworpen aan een compensatie door ING voor de berekening van de roerende
voorheffing, aangezien deze laatste door ING wordt aangerekend op alle creditrente die tijdens de betrokken
periode werd betaald.
De (positieve) creditrente wordt jaarlijks geboekt op 31 december van het kalenderjaar dat om middernacht is
verstreken en wordt op de betrokken rekening gestort ten laatste op de tweede bankwerkdag van de maand januari
van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor de rente werd geboekt, met als valutadatum 31 december.
De negatieve interestafrekening op rekeningen die in de loop van een kalendermaand een dagelijks creditsaldo
vertoonden met een hogere waarde dan bepaald in de voor die maand geldende tarieven, wordt aangerekend op het
einde van die maand of uiterlijk op de tweede bankwerkdag volgend op de maand waarvoor de interest werd geboekt,
waarbij de valutadatum de laatste kalenderdag van die maand is.
De (positieve) creditrente of negatieve rente van de ING Business Account wordt dagelijks berekend. Ze wordt
uitgedrukt als een brutorente op jaarbasis. De (positieve) creditrente en de negatieve rente worden trimestrieel
op de betrokken rekening uitbetaald of gedebiteerd op de laatste dag van dat kwartaal of uiterlijk op de tweede
bankwerkdag volgend op het kwartaal waarvoor de rente werd vastgesteld, waarbij de valutadatum de laatste
kalenderdag van dat kwartaal is. De (positieve) creditrente is onderworpen aan roerende voorheffing.
De creditrente van de ING FlexiBonus Account 3 en ING FlexiBonus Account 6 bestaat uit een positieve of negatieve
basisrente en uit een Bonusrente.
De Bonusrente wordt berekend over een periode van 3 maanden voor de ING FlexiBonus Account 3 en over een
periode van 6 maanden voor de ING FlexiBonus Account 6. De Bonusrente is gewaarborgd op de resterende kapitalen
gedurende 3 opeenvolgende maanden voor de ING FlexiBonus Account 3 en gedurende 6 opeenvolgende maanden
voor de ING FlexiBonus Account 6, vanaf de dag van de betaling of vanaf het begin van een nieuwe Bonusperiode.
(nieuwe lijn) De positieve basisrente en de Bonus worden trimestrieel gecrediteerd voor de ING FlexiBonus Account
3 maanden en semestrieel voor de ING FlexiBonus Account 6. Zij zijn onderworpen aan de roerende voorheffing. De
negatieve interesten worden trimestrieel gedebiteerd voor de ING FlexiBonus Account 3 en semestrieel voor de ING
FlexiBonus Account 6.
De debetinteresten worden berekend tegen de basisrentevoet, uitgedrukt op jaarbasis, en rekening houdend met de
valutadata van de bankverrichtingen geboekt op de rekening bij de dagelijkse afsluiting van de verrichtingen, volgens
de volgende modaliteiten:
- de debetbedragen op de rekening brengen debetrente op vanaf de kalenderdag waarop zij op die rekening
worden geboekt;
- de debetbedragen brengen geen debetinteresten meer op vanaf de dag dat ze worden aangezuiverd.
De debetrente op de ING zichtrekeningen en ING Invest Accounts wordt dagelijks berekend op het dagelijks
debetsaldo (dagelijks niet-toegestane debetstand of niet-toegestane debetstand). Ze wordt uitgedrukt als een
brutorentevoet per jaar.
De debetrente zal worden afgetrokken van de rekening met een dagelijks debetsaldo in waarde in de loop van een
kalendermaand, op het einde van die maand of uiterlijk op de tweede bankwerkdag volgend op de maand waarvoor
de rente werd vastgesteld, waarbij de valutadatum de laatste kalenderdag van die maand is.
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1. Rekeningen
1.1 ING Ondernemingsrekening Plus (voor rechtspersonen)1
• Beheren van de rekening (per maand / per rekening), in functie van de klantencategorie2 :

– Micro-onderneming (max. 1 werknemer en balans < 400.000€ en omzet < 4 miljoen €) of kleine
vzw (balans < 1 miljoen €)
– Kleine onderneming (balans < 2 miljoen € en omzet < 4 miljoen €)
– Middelgrote of grote onderneming, publieke sector- of non-profitsectorklant of klant ING
Wholesale Banking
• Inbegrepen diensten (per maand / per rekening) :
– Een onbeperkt aantal titularissen
– De aanstelling van twee volmachthebbers voor het beheer van de rekening
– Rekeninguittreksels via Business’Bank
– Aanbieden van 1 ING Debetkaart met toegang tot ING Self'Bank en Bancontact en Maestro
netwerken
– Aanbieden van 1 gratis debetkaart ‘Tijdelijke ING-Kaart’ per jaar
– Geldopnemingen in euro met debetkaart aan een ING België-geldautomaat
– 12 manuele debetverrichtingen (zie punt 1.4 Andere Verrichtingen)
– Toegang tot Business’Bank, ING Banking en ING Client Services
– Een onbeperkt aantal van de elektronische betalingsverrichtingen SEPA
• Kosten voor de aanstelling van bijkomende volmachthebbers voor het beheer van de rekening
(per maand / per rekening) :
– voor 1 of 2 bijkomende volmachthebbers
– voor 3 of meer bijkomende volmachthebbers
• Beheren van de rekening voor niet-residenten (per maand/per rekening)3

1.2 ING Professionele Zichtrekening (voor natuurlijke personen)1
• Beheren van de rekening (per jaar / per rekening)
• Inbegrepen diensten (per jaar / per rekening) :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Een onbeperkt aantal titularissen
Een onbeperkt aantal volmachthebbers voor het beheer van de rekening
Rekeninguittreksels via Business’Bank
Aanbieden van 2 ING Debetkaarten (max. 1 per titularis) met toegang tot ING Self'Bank en
Bancontact en Maestro netwerken
Aanbieden van 1 vervangende ING Debetkaart per jaar in geval van diefstal of verlies van de
debetkaart
Aanbieden van 1 gratis debetkaart ‘Tijdelijke ING-Kaart’ per jaar
Geldopnemingen in euro in een Self'Bank of aan een geldautomaat in de SEPA-zone met een
ING Debetkaart
12 manuele debetverrichtingen (zie punt 1.4 Andere Verrichtingen)
Toegang tot Business’Bank, ING Banking en ING Client Services
Een onbeperkt aantal van de elektronische SEPA transacties (zie p. 4 Definities)

EUR
5,50*
9,00*
19,00*
6,00

3,75
8,33
100,00

EUR
18,004*
36,004

De Basisbankdienstrekening, zoals bepaald in art. VII.59/4 e.v. … als de ING Ondernemingsrekening Plus (voor rechtspersonen) of de ING Professionele
Zichtrekening (voor natuurlijke personen). Dezelfde diensten als vermeld in punten 1.1 of 1.2 zijn inbegrepen, maar bijkomende beperkingen zijn van
toepassing zoals gespecifieerd in art. VII.59/4 e.v. van het Wetboek van economisch recht en in de koninklijke besluiten ter uitvoering ervan.
2
De kost, gefactureerd einde van de maand, zal afhangen van de klantencategorie aan dewelke U toebehoort op het moment van de facturering.
Deze categorie wordt jaarlijks geëvalueerd (zonder nieuwe bekendmaking) op basis van de laatste balansinformatie verkrijgbaar via de Nationale
Bank van België.
3
De dienst voor niet-residenten laat toe bedrijven, op basis van een eenmalige aanvraag, een rekening in een ander land, dat behoort tot het
internationale ING-netwerk, te kunnen openen, beheren en sluiten. Ook voor bedrijven die zich niet in het land van de opening van de rekening bevinden.
4
Niet-resident cliënten: 100* euro per jaar (beheren van de rekening 10* euro, inbegrepen diensten 90* euro, behalve het eerste jaar: beheren van de
rekening 10* euro, inbegrepen diensten 20* euro).
* Btw niet verschuldigd.
1
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1.3 Privalisrekeningen (per jaar en per rekening)

EUR

• Schuldbemiddelingsrekening
• Zaakrekening/Consignatierekening/Faillissementsrekening (De kosten

8,00
8,00

zijn beperkt tot de netto interest (een negatief saldo wordt vermeden))

• Rekening onder bewind

• Rubriekrekening Notaris
• Spaarrekening voor een kind onder toezicht van rechter
• Gereglementeerde spaarrekening voor derdengeldbeheer
• Derdenrekening Advocaat
• Derdenrekening Notaris/Gerechtsdeurwaarder (6xx)
• Derdenrekening Notaris/Gerechtsdeurwaarder (2xx)
• Derdenrekening Vastgoedmakelaar
1.4 Andere verrichtingen

Zie punt 10.2 in Tarief van de meest
voorkomende bankdiensten en
-verrichtingen voor privé-gebruik
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

EUR

• De volgende manuele verrichtingen maken deel uit van het forfaitaire

bedrag van de “12 gratis manuele verrichtingen” en worden pas per
stuk aangerekend nadat het forfait werd bereikt:
– Betaling per cheque
– Geldopneming in euro met een debetkaart aan een niet-Belgische ING
geldautomaat in de SEPA-zone
– Overschrijving in euro (SEPA) via een gedeeltelijk voorbedrukt
rooskleurig formulier
– Overschrijving in euro (SEPA) aan het loket1
• Storting in euro aan het loket

• Geldopneming in euro aan het loket van een bank in de SEPA-zone
– In een kantoor van ING België zonder ING Self’Bank
– In een kantoor van ING België met ING Self’Bank
– In een kantoor van een andere bank

• Geldopneming of -storting in andere valuta: in de valuta van de
vreemde valuta rekening
• Vergoeding voor bankdiensten2

1.5 Interestvoet
• Debiteur (niet toegelaten), per jaar
• Creditrente of negatieve rente, per jaar
– Saldo tot 250.000 EUR
– Saldo boven 250.000 EUR

0,83
0,83*
1,65
0,83
0,1% van het bedrag*,
min. 3,00*
Gratis
0,1% van het bedrag*,
min. 3,00*
0,1% van het bedrag*,
min. 3,00*
1,5% van het bedrag*
2.500/jaar

% van het bedrag
19,20%
0%3
-0,50%3

Manuele betaling uitgevoerd door een ING-medewerker (getarifeerd vanaf de eerste verrichting): + 8 euro (zie ook punt 3.1 Europese SEPA-betalingen).
Vergoeding voor bankdiensten is van toepassing om de identiteit, geschiktheid, en risico's die gepaard gaan met het onderhouden van een zakelijke
relatie met de entiteiten van de groep als geheel.
3
Een kredietrentevoet gelijk aan Euribor 1 maand (zonder ondergrens) - 0,20%, met een maximale toegepaste rentevoet van 0%, is van toepassing op
het volledige saldo op de rekening (0 tot 250.000 EUR incl.) indien de houder van de ING Ondernemingsrekening Plus (een geassocieerde vennootschap
van) een vennootschap is met een omzet hoger dan 250 miljoen euro of (een geassocieerde vennootschap van) een beursgenoteerde vennootschap,
waarbij een “geassocieerde vennootschap” de betekenis heeft die daaraan wordt toegekend in de artikelen 1:14 e.v. van het Belgische Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
* Btw niet verschuldigd.
1
2
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1.6 Speciale rendementsrekeningen en gereguleerde
spaarrekeningen

% van het
bedrag

EUR

• ING Business Account

– Openen, afsluiten, beheren van de rekening
0
– Creditrente of negatieve rente, per jaar
– Saldo tot 250.000 EUR
0%
– Saldo boven 250.000 EUR
-0,50%
• ING FlexiBonus Account 3/6
– Openen, afsluiten, beheren van de rekening
0
– Creditrente of negatieve rente, per jaar
– Saldo tot 250.000 EUR
0%
– Saldo boven 250.000 EUR
-0,50%
– Bonusrente
0%
• ING Invest Account
– Openen, afsluiten, beheren van de rekening
0
– Creditrente of negatieve rente, per jaar
– Saldo tot 250.000 EUR
0%
– Saldo boven 250.000 EUR
-0,50%
– Debetsaldo zonder toegestaan krediet
Niet toegestaan
(12.50% p.a.)
		
– Rekeninguittreksels (dag-, week-, maanduittreksels)
– Beschikbaar in Home’Bank/Business’Bank
0
– Verzonden met de post
portokosten
– Ter beschikking in het kantoor voor niet-residenten
0
(c/o loket/brievenbus)
• ING Groen Boekje, ING Oranje boekje of ING Spaarrekening Pro1
– Openen, afsluiten, beheren van de rekening
0
– Creditrente (basisrente en getrouwheidspremie), per jaar
Zie www.ing.be, in het kantoor of in Home'Bank
– Maximum saldo toegestaan
Zie www.ing.be, in het kantoor of in Home'Bank
0,1%
– Geldopneming in euro aan het loket van een kantoor
min. 3,00*
– Rekeninguittreksels (dag-, week-, maanduittreksels)
– Beschikbaar in Home’Bank/Business’Bank
0
– Verzonden met de post
5,00* / jaar + portokosten
– Ter beschikking in het kantoor voor niet-residenten (c/o loket/
0
brievenbus)

2. Kaarten
2.1 Aanbieden van kaarten
• Aanbieden van een extra ING Debetkaart (niet inbegrepen in het forfait van de rekening)
• Aanbieden van een ING MasterCard Business Kredietkaart
• Vervanging van een verloren of gestolen ING Debetkaart, ING Depositokaart of ING
MasterCard Business Kredietkaart

• Omruiling van een defecte ING Debetkaart, ING Depositokaart of ING Kredietkaart
• Aanbieden van een extra depositokaart2
• Aanbieden van een debetkaart ‘Tijdelijke ING-Kaart’, te gebruiken in afwachting van de
aflevering van de definitieve debetkaart

. Deze producten worden niet meer gecommercialiseerd. De Spaarrekening Pro is een niet-reglementeerde spaarrekening.
. Zie ook punt 3.9
* Btw niet verschuldigd.

1
2
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8,27
27,00*
8,26
Gratis
10,00
12,40
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• Verzending van de kaart via normale post in de volgende landen: Andorra, Australië, België,

Gratis

Canada, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, Ierland, Italië,
Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk,
Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland.
• Voor de verzending van de kaart naar een ander adres dan het wettelijke adres of het
contactadres van de klant of als de kaart wordt verstuurd naar een ander land dan de landen in de
bovenstaande lijst, geldt het tarief van een aangetekende zending:
– Verzending van een debetkaart per aangetekende post in de SEPA-zone
– Verzending van een kredietkaart* per aangetekende post in de SEPA-zone
– Verzending van een debetkaart per aangetekende post buiten de SEPA-zone
– Verzending van een kredietkaart* per aangetekende post buiten de SEPA-zone

20,66
25,00*
41,32
50,00*

2.2 Gebruik van de kaarten

EUR

% van het bedrag

• Voor alle verrichtingen1

• Met een ING Debetkaart
– Wisselmarge voor transacties in een andere munteenheid2
• Met een ING MasterCard Business Kredietkaart
– Wisselmarge voor transacties in een andere munteenheid2
• Geldopneming in euro of in vreemde valuta aan geldautomaten
• Met een ING Debetkaart
– Geldopneming: Self’Bank of ING geldautomaat (België)
– Geldopneming: niet-Belgische ING geldautomaat in de SEPA-zone3
– Geldopneming buiten de SEPA-zone
• Met een ING MasterCard Business Kredietkaart
• Geldopneming in euro of in vreemde valuta aan het loket van een bank
• Met een ING MasterCard Business Kredietkaart
• Betaling in euro of in vreemde valuta in een handelszaak
• Met een ING Debetkaart
– Betaling in de SEPA-zone
– Betaling buiten de SEPA-zone
• Met een ING MasterCard Business Kredietkaart

3,22%
2,00%*

0,3025%*
1,00%*

Gratis
0,83*
4,24*
6,00*

1,00%*

8,00*
Gratis
0,50
Gratis

Cumuleerbaar met andere kosten vermeld in punt 2.2
Wisselkoers voor Maestro /Mastercard transacties: de wisselkoers van de Europese Centrale Bank op de dag van de ontvangst van de transactie in
één van de volgende munteenheden: AUD, BGN, CAD, CHF, CZK, DKK, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, NOK, NZD, PLN, RON, RUB, SEK, TRY, USD en ZAR. Voor
andere valuta's geldt de Mastercard wisselkoers. De wisselkoers wordt door ING verhoogt met de aangegeven wisselmarge. De wisselkoersen van de
Europese Centrale Bank, Visa en Mastercard kunnen geraadpleegd worden op ing.be/kaartenvaluta.
3
Deze geldopnemingen zijn gratis voor de ING Professionele Zichtrekening. Voor de ING Ondernemingsrekening Plus tellen ze mee voor de 12 gratis
debetverrichtingen per jaar.
* Btw niet verschuldigd.
1
2
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3. Betalingen en incasso’s
3.1 Overschrijvingen in euro (SEPA)

EUR

• Overschrijvingen in euro naar of van een rekening binnen de SEPA-zone, inclusief België
• Manuele overschrijving uitgevoerd door een ING-medewerker1
• Intracompanyoverschrijving (INTC)
• Treasuryoverschrijving (TREA)

0
8,00
5,00
10,00

3.2 Instant overschrijvingen in euro (SEPA)

EUR

• Instant overschrijvingen in euro (SEPA) via Business’Bank of Telelink online

5,00

3.3 Domiciliëringen in euro (SEPA)

EUR

• Schuldenaar

– Domiciliëring in euro (SEPA)
– Aanvraag van een afschrift van een domiciliëringsmandaat
• Schuldeiser
– Europese SEPA-domiciliëring
– schema Core
– schema BB
– Bevestiging van mandaatactivering

0
30,00
0,05 (met een min.
van 2,48 per batch)

0,07 (met een min.
van 2,48 per batch)

0

3.4 Internationale overschrijvingen
• De door ING verwerkte valuta zijn: AED, AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK,EUR , GBP, HKD, HRK, HUF, ILS, INR, JPY,

KWD, MAD, MXN, NOK, NZD, PLN, RON, RUB, SAR, SEK, SGD, THB, TND, TRY, USD, ZAR. Betalingen in andere valuta
kunnen niet worden uitgevoerd.
• De tarifering van een internationale overschrijving bestaat uit:
1. Een ING-betalingscommissie
2. Diverse ING-kosten
3. ING-kosten voor de omzetting van valuta (indien van toepassing)
4. Kosten die worden toegepast door de correspondentbank(en).
De facturatie van de ING-betalingscommissie en de kosten toegepast door de correspondent-bank(en) is afhankelijk
van de gegeven richtlijn voor de facturatie van de kosten (BEN, SHA of OUR):
Richtlijn2

Uitgaande internationale overschrijving

Inkomende internationale overschrijving

SHA
OUR

ING-betalingscommissie en -kosten
ING-betalingscommissie en -kosten
+ de kosten van de correspondentbanken
Geen kosten voor de ING-klant.
ING trekt de ING-betalingscommissie
automatisch af van het overgeschreven bedrag.

ING-betalingscommissie en -kosten
Geen kosten voor de ING-klant

BEN

De ING-betalingscommissie.
De kosten van de correspondentbanken zullen al
afgetrokken zijn van het inkomende bedrag.

Getarifeerd vanaf de eerste verrichting
. Voor SEPA-betalingen en uitgaande internationale betalingen die uitgevoerd worden in de EER in ongeacht welke valuta, worden
enkel de SHA-richtlijn aanvaard. Als een andere richtlijn wordt gegeven, zal deze automatisch worden gewijzigd in SHA.

1.
2
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1. Betalingscommissie
De betalingscommissie is van toepassing op elke overschrijving van of naar een rekening van ING België. Het bedrag
varieert afhankelijk van het land van herkomst of bestemming en van de valuta.
Overschrijving in
• Euro (EUR)

Naar / van
– Een rekening buiten de SEPA-zone: 0,1% van het bedrag

• Zweedse kroon (SEK),

– Een andere rekening van ING België (interne overschrijving)
– Een rekening in de EER
– Rest van de wereld: 0,1% van het bedrag

Roemeense leu (RON)

• Andere valuta

• ING Company Payments
(Alle valuta)

– Een rekening van ING België (interne overschrijving)
– Een Belgische rekening voor een tegenwaarde
lager dan EUR 50.000
– Een Belgische rekening voor een tegenwaarde
hoger dan EUR 50.000
– Rest van de wereld: 0,1% van het bedrag
– Betaling van en naar rekeningen van rechtspersonen die tot
de zelfde groep behoren en gehouden bij een ING entiteit

2. Diverse kosten
De diverse kosten zijn alleen van toepassing op een aantal specifieke gevallen:
– Handmatige verwerking (invoering of papieren overschrijving)
– Dringende betaling
– Same Day betaling
– Prio betaling
– Niet-STP’-overschrijving (zie ‘definities’)
– Mededeling aan de bankier die de opdracht geeft

EUR
Min 10,00
Max 100,00
0
0
Min 10,00
Max 100,00
0
8,00
9,00
Min 10,00
Max 100,00
9,00

EUR
8,00
5,00
10,00
15,00
8,00
5,00

3. Kosten voor de omzetting van valuta
In het kader van een internationale overschrijving met aankoop of verkoop van valuta zal er op het moment van de
uitvoering van de transactie een wisselkoers worden bepaald en toegepast. ING rekent een vergoeding aan voor
deze operatie - zie sectie 3.10: ‘Omrekenen van valuta en wisselverrichtingen’.
4. Kosten voor correspondentbanken voor uitgaande overschrijvingen met de richtlijn ‘OUR’
– Aruba, Bonaire, Curaçao, Marokko, Saba, Sint-Eustatius, Sint Maarten1, Suriname, Verenigde Staten
– Australië, Bosnië en Herzegovina, Canada, China, Egypte, Filippijnen, Hong Kong, Jemen, Jordanië,
Libanon, Maleisië, Mauritius, Namibië, Nieuw Zeeland, Oekraïne, Peru, Rusland, Servië, Vietnam
– Albanië, Angola, Botswana, Brazilië, Burundi, Guernsey, India, Indonesië, Isle of Man, Israël,
Ivoorkust, Jamaica, Jersey, Macedonië, Montenegro, Mozambique, Oman, Pakistan, Réunion,
Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Tanzania, Thailand, Tunesië, Turkije, Uruguay, Verenigde Arabische
Emiraten, Verenigd Koninkrijk, Wit-Rusland, Zuid-Afrika, Zuid-Korea
– Afghanistan, Algeria, Anguilla, Argentina, Armenia, Bahamas, Bahrain, Barbados, Bermuda, Brunei,
Cameroon, Cayman Islands, Chad, Chile, Ecuador, Gabon, Ghana, Guinea, Japan, Kazakhstan,
Kenya, Kuwait, Macau, Madagascar, Maldives, Moldavia, Nepal, New Caledonia, Nigeria, Paraguay,
Puerto Rico, Qatar, Saint Kitts and Nevis, Saudi Arabia, Senegal, Swaziland, Trinidad and Tobago,
Turks and Caicos Islands, Uganda, Zambia and the rest of the world2

1
2

9,00
15,00
25,00

50,00

Het Nederlandse deel.
Betalingen naar de volgende landen worden niet aanvaard: Syrië, Iran, Cuba, Noord-Korea en Noord-Soedan.

13

Tarief van kracht op 1 januari 2022

3.5 Andere diensten onderworpen aan een specifiek tarief
• Terugzenden van fondsen1
• Annulatie, wijziging, opzoeking verzendingskosten, SWIFT: max 1u2, betalingsattest
– verrichtingen van de afgelopen 12 maanden
– oudere verrichtingen
– Extra kosten voor een opzoeking vanaf het 2de uur en per uur
• Ontoereikend rekeningsaldo
• Kopie van diverse documenten

3.6 Cheques

EUR
15,00
25,00
75,00
50,00
6,00
15,00

EUR

• Binnenlandse cheques

• Circulaire cheques:
– Uitgifte:
– Per cheque (elektronische afgifte)
– Per cheque (andere)
– Uitgifte van bankcheques, per cheque
• Incassoprovisie binnenlandse cheques, per cheque
• Internationale cheques
Uitgeving van cheques
• Cheques getrokken op een ING-bankrekening in België, uitgegeven in het buitenland:
– Betalingsprovisie: 0,1% van het bedrag
–
•
–
–

Verwerkingsprovisie per cheque
Cheque uitgegeven door de bank voor gebruik in het buitenland:
Uitgiftekosten
Verzendingskosten
Incasso van cheques
• Cheque geïnd op een buitenlandse bankrekening en gestort op een
ING-bankrekening in België:
– Verwerkingsprovisie, per cheque3:
– Correspondentkosten4
• Diverse tarieven voor binnenlandse en internationale cheques
• Nabestelling van ING-cheques, per 100 cheques
• Verzet tegen een cheque
• Afschrift van een cheque
• Verzendkosten

3.7 Griffiebons
• Bestelling van griffiebons (per 25)
– Basistarief
– Tarief ING Privalis-cliënten

Zowel voor rekeningen van residenten als rekeningen van niet-residenten.
Buitenlandse correspondentkosten (variabel) niet inbegrepen.
Volgens het type incasso :
- Onder Gewoon Voorbehoud, in geval van bedrag minder of gelijk aan 2.500 euro of met een bestaande kredietlijn : 35 euro
- Creditering na Inning, bedrag boven 2.500 euro en zonder kredietlijn : 75 euro
4
Het tarief is afhankelijk van de corresponderende bank en het land.
1
2
3
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2,07
4,95
9,92
1,65

min.10,00 en
max 100,00
11,57
9,92
5,40

35,00 of 75,00
min.5,00
75,00
41,32
24,79
5,40

EUR
37,25
9,00
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3.8 Stortingen and wissel

EUR

• Afgifte1 van euromuntstukken aan het loket

3,305/zak
0
3,00*, per operatie

– liefdadigheidsinstellingen (met een ING-rekening)
• Inwisseling van bankbiljetten aan het loket tegen bankbiljetten of muntstukken

3.9 Depositodienst Self’Bank

EUR

• Jaarlijks forfaitair bedrag (onbeperkt aantal stortingen)
• Per ING Depositokaart

90,00
10,00

3.10 Omrekenen van valuta en wisselverrichtingen

EUR

De toegepaste wisselkoersen bij het omrekenen van valuta, zijn gebaseerd op de huidige noteringen op de
internationale markt. De koersen zijn beschikbaar in Home’Bank/Business’Bank, in de Self’Bank en op aanvraag in
een ING-kantoor. De standaardmarge die wordt genomen door ING op het omrekenen van valuta voor verrichtingen
tussen eigen rekeningen en internationale betalingen:
Valuta

Bedrag van
de transactie

> 100.000 €
< 100.000 €

AUD, BGN, CAD, CHF, CZK,
DKK, GBP, HKD, HRK, HUF,
ILS, JPY, NOK, NZD, PLN,
RON, SEK, SGD, USD

AED, CNY, KWD,
MAD, MXN, RUB,
SAR, THB, TND,
TRY, ZAR

INR

3,1875%*
3,25%*

3,375%*
3,5%*

3,5625%*
3,75%*

ING voert geen contante wisseltransacties meer uit.

3.11 Wisselbrieven

EUR

• Provisies op gewone wissels

Incassoprovisie:
– per afgifte
– per wissel
Valutadatum: 3 bankwerkdagen na vervaldag, min. 10 bankwerkdagen na ontvangst
• Andere provisies op wisselbrieven
– Kopie van de wisselbrief
– Attest van betaling/niet-betaling

30,00
30,00
25,00
(+ portokosten)
25,00
(+ portokosten)

Alleen mogelijk via een aangepaste zak afgeleverd door ING, maximum 10 kg/zak.
* Btw niet verschuldigd.

1
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4. Bancontact & Terminals

(meer info over de diensten Bancontact & Terminals op ing.be/merchantservices)
4.1 Bancontact

EUR

• Transacties > 25 euros

Maandelijks cost per terminal

• - Bancontact Smart – geen maandelijks minimum

- Bancontact Comfort – minimum 100 gefactureerde transacties/maand
• - Bancontact Premium - 200 gefactureerde transacties/maand
• Transacties <=25 euros

Per transactie
Per transactie
Per transactie
Per transactie

4.2 Terminals
• Aankoop

– Mobiele Terminal: Yoximo
Onderhoud
– Vaste Terminal: Yomani
Met printer
Onderhoud
• Verhuur
• Mobiele Terminal: Yoximo
– Smart Package (50 transacties inbegrepen)
Bijkomende transacties
– Comfort Package (100 transacties inbegrepen)
Bijkomende transacties
– Premium Package (200 transacties inbegrepen)
Bijkomende transacties
– Express onderhoud (dienst binnen 24 uur)
• Vaste Terminal: Yomani
– Smart Package (50 transacties inbegrepen)
Bijkomende transacties
– Comfort Package (100 transacties inbegrepen)
Bijkomende transacties
– Premium Package (200 transacties inbegrepen)
Bijkomende transacties
– Express onderhoud (dienst binnen 24 uur)

EUR
eenmalige kost
maandelijks

659,00
15,34

eenmalige kost
maandelijks

559,00
12,24

maandelijks
Per transactie
maandelijks
Per transactie
maandelijks
Per transactie
maandelijks

49,90
0,344
60,90
0,204
73,90
0,164
13,20

maandelijks
Per transactie
maandelijks
Per transactie
maandelijks
Per transactie
maandelijks

30,90
0,344
50,90
0,204
63,90
0,164
13,20

4.3 Andere
• Installatie

– Installatie door de klant ‘Plug & play’
– Installatie door een technieker
– Simkaart
• Internationale debetkaarten
– Maestro
– V-Pay

16

0,344
0,204
0,164
0,025+0,50%

EUR
per stuk
per stuk
maandelijks

0
79,00
6,68
% van het bedrag
Per transactie
0,50%
Per transactie
0,50%
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• Kredietkaarten
– MasterCard
– Visa

Per transactie
Per transactie

% van het bedrag
1,05%
0,98%

5. Electronic Banking Services

Isabel 6 - Voor de tarieven verwijzen wij naar de website van Isabel nv (www.isabel.eu)

5.1 Telelink@Isabel
Het basisabonnement Telelink@Isabel is inbegrepen in het Isabel-abonnement en bevat:

• De toegang tot het systeem
• Telelink@Isabel software, samengesteld uit:

– Telelink Online
– Telelink 6
• Telefonische bijstand (Electronic Banking Support Help Desk: 02 738 20 01)

5.1.1 Telelink Online
• Betalingen en overschrijvingen

EUR

– Beheer van giromemo’s, domiciliëringen en doorlopende betalingsopdrachten
– Instant overschrijving in euro (SEPA)
• Commerciële informatie
– Balansen
– Protesten

0
5,00

5.2 Home’Bank

EUR

• Toegang en gebruik, per jaar
• ING Card Reader
• ING Connectable Card Reader
5.3 Business’Bank
• Toegang en gebruik, per jaar
• Optie Privalis
• Optie Premium, per jaar
• ING Card Reader
• ING Connectable Card Reader
• ING Multi Mandate3, per abonnement, per maand
• Instant overschrijving in euro (SEPA)

3,70
1,90

0
01
35,002

EUR
0
0
50,00
01
35,002
5,00
5,00

U kunt gratis tot 2 ING Card Readers per jaar ontvangen. Voor een extra ING Card Reader betaalt u 20,66 euro.
Uw ING Connectable Card Reader kost 35 euro. De eerste ING Connectable Card Reader is gratis als u voor de Business’Bank Premium-optie
hebt gekozen.
3
ING Multi Mandate omvat 20 Gb aan opslagcapaciteit voor het uploaden van documenten als bijlage bij uw transacties, rekeningen of dossiers. ING
factureert 0,99 euro per Gb per maand voor het gebruik van extra opslagcapaciteit.
1
2
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5.4 InsideBusiness
• InsideBusiness betalingen
– Gebruikskosten

– Abonnementskosten

• InsideBusiness Connect, EBICS Global, SWIFT Net
– Gebruikskosten
– Installatie
– Toevoegen van een gebruiker aan een bestaand abonnement van een Servicebureau

EUR
7,50 per maand,
per module
7,00 per maand,
per module
240,00 per maand,
per structuur
5.000,00 eenmalig
per structuur
350,00 per keer

6. Briefwisseling
EUR
• Rekeninguittreksels, per jaar
–
–
–
–

Ter beschikking aan het loket of in de brievenbus van het ING-kantoor4
Niet-residenten, jaarlijks forfait
Afgedrukt in de Self’Bank
Verzonden per post

• Huur van een brievenbus4

– Niet-residenten, jaarlijks forfait

• Duplicaten van rekeninguittreksels

50,00*
0
5,00*
(+portokosten)
50,00*
24,795

7. Specifieke rapporteringsproducten
EUR
• CODA (standaard1 en specifiek)/MT940/CAMT053-054/HTML, per rekening, per maand
• MT942/CAMT052, per rekening, par maand
• Papieren listings, per listing
• MT940 verstuurd naar een andere (derde) bank, per rekening, per kwartaal, per andere

8,00
16,00
10,00
125,00

• MT942 verstuurd naar een andere (derde) bank, per rekening, per kwartaal, per andere

250,00

(derde) bank
(derde) bank

U kunt gratis tot 2 ING Card Readers per jaar ontvangen. Voor een extra ING Card Reader betaalt u 20,66 euro.
Uw ING Connectable Card Reader kost 35 euro. De eerste ING Connectable Card Reader is gratis als u voor de Business’Bank Premium-optie
hebt gekozen.
3
ING Multi Mandate omvat 20 Gb aan opslagcapaciteit voor het uploaden van documenten als bijlage bij uw transacties, rekeningen of dossiers. ING
factureert 0,99 euro per Gb per maand voor het gebruik van extra opslagcapaciteit.
4
Enkel in het kantoor voor niet-residenten.
5
Prijs voor een begonnen periode van 12 maanden.
* Btw niet verschuldigd.
1
2
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8. Andere tarieven
EUR
0

• Attesten die kunnen opgevraagd worden via ‘Mijn documenten’ in

Business’Bank en Telelink Online (met uitzondering van ‘attesten
accountants en bedrijfsrevisoren’)
• Attest accountants en bedrijfsrevisoren (in functie van de complexiteit
van de bankrelaties):
– - Eenvoudig (enkel standaardverrichtingen)
– - Complex (indien er een attest op maat moet worden opgemaakt)
• Attest vereffening en verdeling
• Attest kapitaalverhoging
• Andere attesten
• Dossierkosten van een standaardovereenkomst Escrow Account
• (3 bestaande versies)
• Dossierkosten van een Escrow Account-overeenkomst ‘op maat’

• Kosten voor beëindiging klantenrelatie door de bank als gevolg van

het niet meedelen van identificatiegegevens zoals verplicht door de
anti-witwaswetgeving
• Jaarlijkse kosten voor het beheer van geblokkeerde rekeningen
als gevolg van de beëindiging van de klantenrelatie door de bank
als gevolg van het niet meedelen van identificatiegegevens zoals
verplicht door de anti-witwaswetgeving

Elektronische versie Papieren versie
125,00
100,00
175,00
125,00
25,00
75,00
Max 150,00
1.500,00 bij opening
150,00 per werkuur gepresteerd
door een ING-personeelslid
Natuurlijke personen Rechtspersonen
165,29
82,65
41,32

82,65

9. Wisseltermijntransacties
% van het bedrag
• Bij het afsluiten van het contract
– Wisseltermijnprovisie

• In geval van verlenging van het contract
– Wisseltermijnprovisie

• Wisseltermijncontract met optie op vervaldag

0.1%
0.1%

EUR
min. 12,50*
max. 75,00*
min.12,50*
max. 75,00*
+ 37,50*

De standaard CODA bestanden die u in Business’Bank ontvangt, zijn inbegrepen bij de Premium-optie.
* Btw niet verschuldigd.

1
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10. Garanties1
10.1 Algemene principes
• De provisies ter dekking van het door ING genomen kredietrisico zijn afhankelijk van de belangrijkheid van het risico.
• De periodieke provisies worden vooraf geïnd; elke begonnen periode is volledig verschuldigd.
• De kosten voor de correspondentbankier, de transmissie- en de verzendingskosten worden eventueel
bijkomend geïnd.

10.2 Garantiestelling in opdracht van de ING-cliënt

% van het bedrag

EUR

min. 0,5%

min 50,00
75,00
75,00
150,00

min. 0,5%

min. 50,00
150,00
150,00
225,00

Garantiestelling in opdracht van de ING-cliënt in het kader van een
kredietlijn
• Garantieprovisie, per kwartaal
• Dossierkosten bij de opening
• Dossierkosten bij wijziging, verlenging of vrijgave voor einddatum
• Dossierkosten in geval van beroep op de garantie
Garantiestelling in opdracht van de ING-cliënt in het kader van een
geïsoleerde verrichting
• Garantieprovisie, per kwartaal
• Dossierkosten bij de opening
• Dossierkosten bij wijziging, verlenging of vrijgave voor einddatum
• Dossierkosten in geval van beroep op de garantie

10.3 Garanties ten gunste van de ING-cliënt

% van het bedrag

Advisering van een garantie gesteld door een buitenlandse bank
(zonder waarborg noch verantwoordelijkheid van ING), als bepaald
werd dat de kosten ten laste van de begunstigde zijn
• Adviseringskosten
• Wijzigingskosten
• Nazichtskosten
• Benuttigingsprovisie

• Betalingsprovisie
10.4 Diversen
• Dringende verzoeken (uitvoering binnen de 24 uur): dubbel tarief
• Maatwerk: specifieke tarieven. Voor meer info contacteer uw ING-gesprekspartner
• Belofte: zelfde tarief als garantie
• Kosten voor de analyse van een tekst: te bepalen naargelang het geval

1

Verzendingskosten toe te voegen, zie punt 12.

20

0,125%
op het bedrag
van de afgifte
0,1%

EUR

75,00
50,00
65,00
min. 35,00
per set
documenten
min. 10,00
max. 100,00

hoog
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11. Verzendingskosten1
EUR
• Extra SWIFT		
• Gewone briefwisseling
•
•

•

•

– Europa
– Buiten Europa
Aangetekende zendingen zonder documenten		
Aangetekende zendingen met documenten
– België
– Europa
– Buiten Europa
Message service
– België
– Europa
– Buiten Europa
Faxbericht

7,50
2,00
2,50
6,00
8,00
12,00
18,75
12,50
25,00
37,50
6,00

12. Safes (bankkluizen)
EUR
Het huurgeld van de safe is samengesteld uit een vast bedrag (41,32 euro) en een bedrag
per dm3 (1,65 euro/dm3) met een maximum van 413,22 euro.
Voorbeelden: jaarlijkse huurprijs voor:
– Safe van 11 cm hoog, 31 cm breed, 50 cm diep (17 dm³)
– Safe van 20 cm hoog, 30 cm breed, 50 cm diep (30 dm³)
– Safe van 30 cm hoog, 30 cm breed, 50 cm diep (45 dm³)
– Safe van 20 cm hoog, 60 cm breed, 50 cm diep (60 dm³)
Andere diensten
– Verzekering van de inhoud: inbegrepen bij de huurprijs
– Openbreken van de safe als gevolg van verlies van de sleutel, vanaf
– Opzoeking van de geheime code, vanaf
– Administratieve kosten voor het openbreken van een safe of voor het opzoeken van de
geheime code
– Verplaatsing van een technicus zonder tussenkomst (wegens afwezigheid van de klant) voor
het openbreken van een safe of voor het opzoeken van de geheime code.

1

69,42
90,91
115,70
140,50
0
250,00
125,00
50,00
100,00

Behoudens andersluidende bepalingen in bovenvermelde rubrieken.

21

Tarief van kracht op 1 januari 2022

13. Wealth Analysis & Planning
13.1 Burgerlijke maatschap
Oprichting & omvorming

• Op basis van ING standaard statuten
• Op maat
Beheer

• Op basis van ING standaard statuten
• Op maat statuten

13.2 Gift
Eenvoudige schenking

• Buiten financiële planning/geen minderjarigen/geen niet-residenten/Indien 2 schenkers

EUR
500 per prestatie
750 per prestatie
300 per jaar
750 per jaar

EUR
200,00 per prestatie

enkel echtgenoten of samenwonenden

• Eén of combinatie van volgende clausules
–
–
–
–
–

Conventioneel beding van terugkeer
Voorschot op erfdeel
Lijfrente
Tussenkomst niet-schenkende echtgenoot
Herroeping schenking met lijfrente

Complexe schenking (alle niet eenvoudige)

13.3 Financieel Plan

300,00 per prestatie

EUR
1.500 per plan

13.4 Successiecalculatie met simulatie van scenario’s

EUR
200 per calculatie

13.5 Juridisch / Fiscale vraag (behandelingsduur max 3 uur)
Behandelingsduur max 3 uur

13.6 Begeleiding bij externe raadgevers / notaris / advocaat
max 3 uur

13.7 Optreden als derde-pandhouder in kader van
schenking, inclusief opstellen pandakte

EUR
300 per vraag

EUR
300 per prestatie

EUR
350 per prestatie
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Notes
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Andere beschikbare tarievenfolders:

• Tarief van de meest voorkomende bankdiensten en -verrichtingen voor privé-gebruik
• Tarief van de meest voorkomende beleggingsdiensten en -verrichtingen
• Tarief van documentaire kredieten en documentaire incasso’s, internationale wissels en garanties
• Tarievenblad cosumentenkredieten

Dit tarief geldt niet als aanbod.
1. Aangezien een bankrelatie gebaseerd is op wederzijds vertrouwen, behouden wij ons het recht om
contracten te weigeren.
2. ING heeft het recht haar tarieven te wijzigen mits naleving van de toepasselijke wettelijke en reglementaire
bepalingen. Op dat ogenblik maken wij een nieuwe folder. Onze folders zijn gedateerd.
Vraag in uw ING-kantoor of u over de meest recente folder beschikt.
3. De tarieven in de folders en brochures zijn basistarieven. Voor grote verrichtingen of in bijzondere gevallen
kan ervan worden afgeweken door een speciale overeenkomst tussen u en ING. Bijkomende en/of
gepersonaliseerde inlichtingen onder meer inzake kredieten kunt u in uw ING-kantoor verkrijgen.
Voor bijkomende informatie of voor het indienen van een mogelijke klacht kunt u contact opnemen met
uw ING-kantoor of met de afdeling Complaint Management van ING. Adres: ING Complaint Management –
Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel – E-mail: klachten@ing.be – Tel.: 02 547 61 01 – Fax: 02 547 83 20.
ING België NV • Bank/Kredietgever • Marnixlaan 24, B-1000 Brussel • RPR Brussel • BTW: BE 0403.200.393 •
BIC: BBRUBEBB • IBAN: BE45 3109 1560 2789 • www.ing.be • Neem contact op met ons via ing.be/contact •
Verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 0403.200.393 • Verantwoordelijke uitgever:
Sali Salieski • Sint-Michielswarande 60, B-1000 Brussel • Z45075N • 09/21

