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ING wijzigt tarieven voor particuliere
betaalpakketten per 1 maart 2020
ING wijzigt per 1 maart 2020 de tarieven van de particuliere betaalpakketten en een aantal

betaalproducten. Het tarief van het OranjePakket stijgt met 15 cent naar € 1,70 per maand. De

tarieven van de andere pakketten gaan met maximaal 50 cent per maand omhoog. ING

investeert voortdurend in het vernieuwen en verbeteren van betaalproducten en -diensten.

Bovendien zijn de kosten voor een veilig betalingsverkeer en om te kunnen blijven voldoen aan

wet- en regelgeving toegenomen.

Overzicht tariefwijzigingen particuliere betaalpakketten*

Klanten kunnen bij ING nog steeds goedkoop hun bankzaken regelen. Voor € 1,70 per maand

kunnen klanten onder andere (contactloos) betalen met hun betaalpas en mobiele telefoon,

gebruik maken van internetbankieren en de ING Mobiel Bankieren App, geld opnemen bij

geldautomaten en geholpen worden door de klantenservice en op de ING-kantoren. Daarnaast

wijzigen de tarieven van een aantal andere producten zoals de creditcard en het vervangen van

de betaalpas. Kijk voor een volledig overzicht van de tariefwijzigingen op: ING.nl/tarieven2020.

Betalingsverkeer vernieuwen en verbeteren

⏲

https://d1nn3c9s.pr.co/
http://www.ing.nl/tarieven2020


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).  
 
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.

ING investeert continu in het verbeteren en vernieuwen van betaalproducten- en diensten om

het regelen van bankzaken voor klanten nog makkelijker te maken. De afgelopen 2 jaar heeft

ING onder andere de IBAN-Naam Check en Instant Payments ingevoerd en de Mobiel

Bankieren App verder verbeterd.

Digitaal vooruit helpen

Daarnaast investeert ING in het digitaal vaardiger maken van haar klanten, omdat dit het

regelen van bankzaken makkelijker, sneller en overzichtelijker maakt. Klanten worden digitaal

vooruit geholpen met onder andere workshops digitaal bankieren en persoonlijke begeleiding

door digi-coaches op de ING-kantoren. Klanten die gebruik willen blijven maken van

traditionele betaalmiddelen zoals overschrijvingskaarten, papieren acceptgiro’s en de Saldolijn

kunnen dit vanzelfsprekend blijven doen.
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