Twee levens,
een bank
Naast een professioneel leven, hebt u uiteraard ook een privéleven. Daarom biedt
ING u met de Privalis-diensten niet alleen producten op maat van uw professionele
activiteiten, maar ook alle expertise op het gebied van privébankieren.
U profiteert van de ING-voordelen…
Zoals:
• Een gratis online zichtrekening, de ING Lion Account1
• Home’Bank2 waarmee u uw bankzaken in alle veiligheid online beheert en de ING Smart’Banking2-app voor uw
smartphone en tablet.
• Interessante spaaroplossingen
• Persoonlijk advies in de ING-kantoren

… maar ook van voordelen exclusief voor Privalis-klanten3
•
•
•
•

3 jaar gratis gratis3 Groene ING-Rekening4, voor u en uw partner, (inclusief Home’Bank, kaartlezer en bankkaart)
3 jaar gratis3 kredietkaart, voor u en uw partner
Tot 200 euro korting3 op de dossierkosten van uw hypothecaire lening5
Begeleiding van een persoonlijke Business’Banker die vertrouwd is met de specifieke behoeften van uw beroep.
Maak gebruik van de volgende waardebonnen3.

Het gemak van één aanspreekpunt
Als u kiest voor ING als uw professionele en privébankier, vereenvoudigt u uw leven aanzienlijk. U hebt één vaste
contactpersoon voor al uw bankzaken met advies op maat van uw persoonlijke situatie. U krijgt een duidelijker
zicht op uw financiën en uw transacties verlopen vlotter. U kunt zonder problemen uw privé- en professionele
financiën gescheiden houden bij een en dezelfde bank. Wij helpen u ook met de administratieve opvolging als
u van bank wenst te veranderen. Uw zichtrekening, uw domiciliëringen en uw permanente opdrachten worden
zonder problemen overgedragen naar ING.

Wilt u alle details kennen over de voordelen van ING?
Maak dan een afspraak met een ING-bankier via ing.be/afspraak. U kunt ook contact opnemen met de
Privalis Services Desk op het nummer 02 464 63 01, elke dag van 8 tot 20 uur.

1

2

3

4

5

De ING Lion Account is een zichtrekening, enkel in euro, voorbehouden voor juridisch bekwame, meerderjarige fysieke personen, verblijvend in België en die over een e-mailadres beschikken op
het moment van de aanvraag. Maximaal twee geopende ING Lion Account rekeningen per persoon. Maximaal twee houders toegestaan per ING Lion Account (geen mandataris mogelijk). Als er
meerdere houders zijn, worden die tegenover ING beschouwd als een onverdeeldheid. Voor feitelijke verenigingen (d.w.z. zonder juridische persoonlijkheid), biedt ING via de kantoren de ING Groene
Rekening aan. De ING Lion Account is een zichtrekening, die via internet beheerd wordt. Ze wordt aangevraagd via ing.be of via smartphone op m.ing.be en geopend na ondertekening van het contract in een ING-kantoor. Ze kan ook aangevraagd en geopend worden via Home’Bank. Elke opening van een ING Lion Account gebeurt onder voorbehoud van aanvaarding door ING en wederzijds
akkoord. De opening is gratis. U betaalt ook geen jaarlijkse beheerskosten, noch kosten voor geldafhalingen aan de bankautomaten binnen de eurozone. De bepalingen, voorwaarden en tarieven
van de verrichtingen zijn beschikbaar op ing.be.
De voorwaarden en bepalingen van de Business’Bank, Home’Bank en ING Smart Bankingdiensten (algemene voorwaarden van de Home’Bank en ING Smart Banking-diensten als bijlage bij
het algemeen reglement van de verrichtingen van ING, tarieven van de verrichtingen en alle andere aanvullende informatie) zijn beschikbaar op www.ing.be, bij uw Business Banker en in uw
ING-kantoor. De beveiligde Business’Bank- of ING Smart Banking-diensten zijn gratis toegankelijk (exclusief de kosten van uw telecomoperator) voor alle houders van een Business’Bank- of ING
Smart Banking-abonnement (onder voorbehoud van aanvaarding door ING en wederzijds akkoord).
Aanbod geldig van 01.06.2017 tot en met 31.05.2018, voor professionele en privédoeleinden, onder voorbehoud van aanvaarding door ING België en van wederzijds akkoord uitsluitend bij
afgifte aan ING België van de waardebonnen in deze brochure. Deze aanbiedingen zijn onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen die vermeld staan op die waardebonnen. Beperkt tot
één kortingsbon per aanbod per persoon en voorbehouden aan advocaat(-stagiairs), (kandidaat-)notarissen of (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders. De voorwaarden en modaliteiten van de ING
diensten en producten (reglementen, tarieven en rentes, productfiches en alle bijkomende informatie) zijn beschikbaar in alle ING-kantoren en op ing.be.
De Groene ING-Rekening is een zichtrekening die bestemd is voor meerderjarige natuurlijke personen. De opening via een ING-kantoor en de ondertekening van het contract voor de rekeningopening in een ING-kantoor (onder voorbehoud van aanvaarding door ING en wederzijds akkoord) zijn gratis. Het jaarlijkse forfait bedraagt 10 euro per jaar (niet onderworpen aan btw) voor de
beheerskosten en 20 euro per jaar (btw inbegrepen) voor de overige diensten. Tarief op 01.06.2017, wijzigbaar na voorafgaand bericht.
Hypothecair krediet onderhevig aan de wetgeving inzake privé hypothecaire kredieten (onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door ING en wederzijds akkoord). De modaliteiten en
voorwaarden zijn beschikbaar in alle ING-kantoren.
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Waardebon
Gratis Groene ING-Rekening
Tot en met 2019, voor u en uw partner
Met gratis Home’Bank en gratis ING Card Reader

Korting van maximaal 30 euro voor 2017-2018-2019 (ofwel
het bedrag van het jaarlijkse forfait en de kosten voor het
aanhouden van de Groene ING-Rekening, tarief op 01.06.2017,
wijzigbaar mits voorafgaande kennisgeving). Aanbod geldig
bij het openen van een Groene ING-rekening voor privégebruik
van 01.06.2017 t.e.m. 31.05.2018 (onder voorbehoud van
aanvaarding door ING en wederzijds akkoord) voor een
minimumduur van 3 jaar, door deze bon bij het openen van
de rekening te overhandigen in uw ING-kantoor. Aanbod
niet-cumuleerbaar met andere aanbiedingen van hetzelfde
product, beperkt tot één bon per persoon en voorbehouden
aan Privalis-klanten en hun partner, als deze personen nog
geen titularis zijn van een Groene ING-Rekening op 01.06.2017.

De Groene ING-Rekening is een zichtrekening die bestemd is voor meerderjarige natuurlijke personen. De opening via een ING-kantoor en de ondertekening van het
contract voor de rekeningopening in een ING-kantoor (onder voorbehoud van aanvaarding door ING en wederzijds akkoord) zijn gratis. Het jaarlijkse forfait bedraagt
10 euro per jaar (niet onderworpen aan btw) voor de beheerskosten en 20 euro per jaar (btw inbegrepen) voor de overige diensten. Tarief op 01.06.2017, wijzigbaar
na voorafgaand bericht.
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Waardebon
Gratis kredietkaart
3 jaar lang, voor u en uw partner een gratis
ING Visa Classic, ING MasterCard Gold of ING Card
Korting van 18 euro voor ING Visa Classic, 25 euro voor de ING
Card en 48 euro voor ING MasterCard Gold (namelijk de huidige
jaarbijdrage voor de betrokken ING-kredietkaart; tarief geldig
op 01.06.2017, wijzigbaar na voorafgaand bericht, voor en na
de onderschrijving), geldig gedurende 3 opeenvolgende jaren
bij onderschrijving van een ING Card, een ING MasterCard Gold
of een ING Visa Classic voor een minimumduur van 3 jaar,
voor alle aanvragen ingediend bij ING tussen 01.06.2017 en
31.05.2018 (onder voorbehoud van aanvaarding door ING
en van wederzijds akkoord) en tegen afgifte van deze bon in
uw kantoor bij de aanvraag. Aanbod niet-cumuleerbaar met
andere aanbiedingen voor hetzelfde product, beperkt tot één
kortingsbon per persoon en voorbehouden aan Privalis -klanten
en hun partner, voor zover die personen op 01.06.2017 nog
geen houder zijn van een ING Card, een ING MasterCard Gold
of een ING Visa Classic. Dankzij deze kortingsbon betaalt u de
eerste 3 jaar alleen de gebruikskosten van uw kredietkaart (bv.
bij geldopname) en bij gebruik van de geoorloofde debetstand
van de ING Card de debetintresten op het opgenomen bedrag.
Let op, geld lenen kost ook geld.

De ING Card is een MasterCard-kredietkaart met een geoorloofde debetstand op een ING Card-rekening en bestemd voor meerderjarige natuurlijke personen en
voor privédoeleinden. ING België biedt ook een kaart aan zonder krediet dat onderworpen is aan de wetgeving op het consumentenkrediet en/of een geoorloofde debetstand
zonder kredietkaart. Voor meer informatie kunt u terecht in een ING-kantoor. De ING Visa Classic of ING MasterCard Gold is een kredietkaart bestemd voor particulieren. De
algemene voorwaarden van de ING Card , ING Visa Classic of ING MasterCard Gold zijn beschikbaar in alle ING-kantoren en op ingcard.be. Een concreet voorbeeld voor ING
Card: stel dat u een geoorloofde debetstand op rekening van een ING Card onderschrijft voor onbepaalde duur en dat u het volledige bedrag van 2.000
euro van deze geoorloofde debetstand op rekening opneemt (via een kosteloze betaling met uw ING Card in de eurozone) voor een periode van 3 opeenvolgende maanden.
Rekening houdend met een debetrente van 9,86% per jaar (tarief geldig op 14.01.2017 en wijzigbaar na voorafgaand bericht, voor en na de onderschrijving), een
maandelijkse kaartbijdrage van 2,0834 euro (tarief geldig op 14.01.2017 en wijzigbaar na voorafgaand bericht, voor en na de onderschrijving), een maandelijkse
terugbetaling van de verschuldigde intresten, een verplichte maandelijkse terugbetaling van een minimumpercentage van 10% van het schuldsaldo (namelijk het nog
niet terugbetaalde opgenomen kapitaal, inclusief de debetintresten) (minimumterugbetaling: 25 euro of eventueel het schuldsaldo vermeld op uw uitgavenstaat wanneer dat
lager is dan 25 euro) en een terugbetaling van het schuldsaldo 3 maanden na de datum van de kredietopname, betaalt u in totaal 2.044,88 euro terug na 3 maanden. In
dat geval bedraagt het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) 12,50% (tarief geldig op 14.01.2017, wijzigbaar na voorafgaand bericht, voor en na de onderschrijving). De
ING Visa Classic is een kredietkaart bestemd voor meerderjarige natuurlijke personen die voor privédoeleinden handelen. Aanbod onder voorbehoud van aanvaarding van uw
dossier door ING België en wederzijds akkoord. De algemene voorwaarden van ING Visa Classic zijn beschikbaar in alle ING-kantoren en op ing.be. De ING MasterCard Gold is
bestemd voor natuurlijke personen die voor privédoeleinden handelen. Aanbod onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door ING België en wederzijds akkoord. De
algemene voorwaarden van ING MasterCard Gold zijn beschikbaar in alle ING-kantoren en op ing.be. Als u graag wilt profiteren van de MasterCard Gold (onder voorbehoud van
aanvaarding door ING België en wederzijds akkoord), kunt u ervoor kiezen om uw huidige kredietkaart op te zeggen of ze aanvullend op de MasterCard Gold te blijven gebruiken.
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Waardebon
Woonkrediet
200 euro korting op de dossierkosten
van uw ING Hypothecair Krediet

Korting van 200 euro op de dossierkosten verbonden aan het
afsluiten van een hypothecair krediet onderworpen aan de
wetgeving op het privé hypothecair krediet (onder voorbehoud
van de aanvaarding van uw dossier door ING en van wederzijds
akkoord) en waarvan de aanvraag bij ING is ingediend
tussen 01.06.2017 en 31.05.2018 tegen overhandiging van
deze bon bij de aanvraag. Aanbod niet-cumuleerbaar met
andere aanbiedingen voor hetzelfde product, beperkt tot één
kortingsbon per persoon en voorbehouden aan Privalisklanten
en hun partner, die nog geen hypothecair krediet hebben
afgesloten bij ING op 01.06.2017. Voorwaarden en prospectus
beschikbaar in alle ING-kantoren.

Hypothecair krediet onderhevig aan de wetgeving inzake privé hypothecaire kredieten (onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door ING en wederzijds
akkoord). De modaliteiten en voorwaarden zijn beschikbaar in alle ING-kantoren.
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