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ING wijzigt rente en productvoorwaarden
ING wijzigt per 1 april 2020 de rente voor zakelijke klanten en private
banking klanten en per 1 juli 2020 voor particuliere klanten. Daarom past
ING ook de productvoorwaarden voor particuliere en zakelijke klanten aan.
Klanten worden vanaf maart 2020 persoonlijk geïnformeerd over de
wijzigingen. ING voert deze wijzigingen door vanwege de aanhoudende lage
en negatieve rentes in de markt.

Voor rekeningen met een saldo van meer dan € 1 miljoen gaat ING boven € 1 miljoen een rente

rekenen van -0,50%. Dit rentetarief geldt per rekening en niet per klant.

Geen negatieve rente voor 99,9% klanten

ING kan zich voorstellen dat klanten zich zorgen maken of zij rente moeten gaan betalen over

hun geld op hun rekeningen bij ING. Op dit moment zijn er zo’n 6.400 zakelijke, private

banking en particuliere klanten die saldi hebben boven de drempel van € 1 miljoen per

rekening. Dit betekent dat meer dan 99,9% van alle klanten door deze rentewijziging niet te

maken krijgt met een negatieve rente.

Spaarrente tot € 100.000 blijft +0,01%

Voor particuliere spaarrekeningen met een saldo tot en met € 100.000 blijft de rente +0,01%.

ING vindt het belangrijk dat klanten blijven sparen zodat ze een buffer hebben voor

onvoorziene uitgaven.
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OVER ING

ING is a global bank with a strong European base. Our 53,000 employees serve around 38.4 million customers,
corporate clients and financial institutions in over 40 countries. Our purpose is to empower people to stay a step
ahead in life and in business. 
 
Our products include savings, payments, investments, loans and mortgages in most of our retail markets. For
our Wholesale Banking clients we provide specialised lending, tailored corporate finance, debt and equity market
solutions, payments & cash management and trade and treasury services. 
 
Customer experience is what differentiates us and we’re continuously innovating to improve it. We also partner
with others to bring disruptive ideas to market faster. 
 
Our shares are listed in Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussels and New York (ADRs: ING US, ING.N).  

Waarom zijn de rentes zo laag?

De lage tot negatieve rentes zijn een gevolg van het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB)

om economische groei in Europa te stimuleren. Dit gebeurt onder andere door de rente te

verlagen op geld dat banken bij de ECB lenen en als tegoed hebben staan. Deze rente is sinds

juni 2014 negatief en daardoor betaalt ING rente over een gedeelte van haar tegoed bij de ECB.

Daarnaast zijn de rentes op markten waar ING spaar- en betaaltegoed investeert en geld

uitleent, sterk gedaald en in veel gevallen negatief. Door deze ontwikkelingen zijn ook bij ING

de rentes de afgelopen jaren gedaald.

https://www.ing.com/Investor-relations/Share-information.htm


 
When it comes to sustainability, we facilitate and finance society’s shift to a low-carbon future and pioneer
innovative forms of finance to support a better world. As such, we’re ranked as a leader in the banks industry
group by Sustainalytics and have an ‘A’ rating in MSCI’s ratings universe. ING Group shares are included in
major sustainability and Environmental, Social and Governance (ESG) index products of leading providers
STOXX, Morningstar and FTSE Russell.
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