Uiterste tijdstip voor ontvangst bij ING van
een uitgaande elektronische betaling

Het uiterste aanlevertijdstip geldt voor een betaling die “Straight Through Processing (STP)” is, als er voldoende fondsen
op de rekening staan om de betaling uit te voeren en indien de betalingsopdracht voldoende en correct getekend is.

I.

Definities:
STP betaling:
Een STP betaling voor de overschrijving in euro (SEPA) is een betaling die de juiste IBAN rekeningnummers en
namen van de opdrachtgever en de begunstigde vermeldt.

SEPA Betaling:
Overschrijving in euro van een Belgische ING-rekening naar een rekening één van de volgende landen: België,
Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië,
Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije,
Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden. Alsook IJsland, Liechtenstein, Andorra, Monaco, Noorwegen, San
Marino, Zwitserland.

Standaard betaling:

Een standaardbetaling zal uitgevoerd worden binnen de uitvoeringstermijnen opgelegd door de bepalingen van de wet
betreffende de betalingsdiensten.
Voor een overschrijving in euro (SEPA) betekent dit dat de betaling de dag zelf (bankwerkdag) bij de begunstigde moet aankomen.
Indien u uw betaling via ING uitvoert zal uw overschrijving in euro (SEPA) de dag zelf al aankomen bij de begunstigde zolang het
‘uiterste tijdstip voor ontvangst bij ING’ gerespecteerd werd, op een bankwerkdag.

Dringende betaling:

Een dringende betaling wordt 1 werkdag sneller verwerkt dan een standaardbetaling.
Voor een overschrijving in euro (SEPA) zal de keuze voor een ‘Dringende betaling’ geen snellere verwerking meer krijgen, omdat we
de standaard betaling al de dag zelf laten aankomen bij de begunstigde indien het ‘uiterste tijdstip voor ontvangst bij ING’
gerespecteerd werd op een bankwerkdag.

Book transfer :

Overschrijving tussen Belgische ING rekeningen.

In-House betaling :
Betaling van een Belgische ING-rekening naar een ING-rekening in volgende landen :
Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk.

Boekings- en uitvoeringsdatum:
Indien geen memodatum in de betaling is ingegeven: op de dag van ontvangst.
Indien een memodatum is ingegeven: op de memodatum. Indien de memodatum geen bankwerkdag is, zal de betaling op
de eerstvolgende bankwerkdag uitgevoerd worden.

II.

Uiterste tijdstip voor ontvangst bij ING van een uitgaande overschrijving
in euro (SEPA) :

Standaard betaling
Book transfer
In-House betaling
Salaris betaling (enkel voor meervoudige betaling)
Treasury betaling (enkel voor enkelvoudige betaling)
Intra-Company betaling

Te ontvangen voor

Uitvoering

14u30

Debit = D / Credit = D

16u00

Debit = D / Credit = D

16u00

Debit = D / Credit = D

14u30

Debit = D / Credit = D

15u00

Debit = D / Credit = D

15u00

Debit = D / Credit = D

Dit document is niet bindend en kan niet beschouwd worden als een offerte en heeft enkel een informatief karakter. Geen enkel
recht kan hieruit volgen. Het kan te allen tijde door ING aangepast worden.

