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ING wijzigt tarieven voor particuliere
betaalpakketten per 1 januari 2018
ING wijzigt per 1 januari 2018 de tarieven van de particuliere
betaalpakketten en een aantal betaalproducten en -diensten. Het
tarief van het OranjePakket stijgt met 10 cent per maand. De prijs
van de andere pakketten gaat met enkele dubbeltjes per maand
omhoog. ING vindt het belangrijk dat bankieren voor alle klanten
toegankelijk en veilig is. Daarbij staat digitaal bankieren via
internet en mobiele telefoon centraal. Daarnaast investeert ING
voortdurend in verbetering van dienstverlening aan klanten en in
vernieuwing van digitale betaalproducten.

Overzicht tariefwijzigingen particuliere betaalpakketten

Digitaal bankieren

ING investeert continu in het verbeteren van de digitale dienstverlening voor klanten. Zo

kunnen klanten met de ING Mobiel Bankieren App makkelijk geld terugvragen met een

betaalverzoek en bieden we klanten meer inzicht in hun af- en bijschrijvingen met KijkVooruit.

Ook zijn er continu nieuwe en verbeterde functies beschikbaar in Mijn ING. Digitaal bankieren

maakt bankzaken makkelijker, sneller en overzichtelijker. Met digicoaches op de ING-kantoren

helpen wij onze klanten om de overstap naar digitaal bankieren te maken.

Bankieren zoals de klant dat wil

⏲

https://m8hd4dhwjps9.pr.co/


OVER ING MIGRATION

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese basis die bancaire diensten aanbiedt
via haar werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING Bank is om mensen in staat te stellen steeds een
stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 52.000 werknemers van ING Bank bieden
diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in meer dan 40 landen.

De aandelen ING Groep staan genoteerd aan de beurs van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de beurs van
Brussel en aan de New York Stock Exchange (ADR’s: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie van ING. Dit blijkt uit de opname van de
aandelen ING in de FTSE4Good-index alsmede in de Dow Jones Sustainability Index (Europe en World), waarin
ING tot de meest toonaangevende bedrijven in de bancaire sector behoort.

overschrijvingskaarten, papieren acceptgiro’s en de Saldolijn. De kosten hiervan zijn echter

relatief hoog doordat steeds minder klanten er gebruik van maken. Maandelijkse papieren

afschriften, de verwerking van acceptgiro’s en het gebruik van de Saldolijn zijn inbegrepen in

het BasisPakket, BetaalPakket en RoyaalPakket. Daardoor stijgen de tarieven van deze

pakketten meer dan het tarief van het OranjePakket. In het OranjePakket bankieren klanten

digitaal en zijn deze traditionele betaaldiensten beschikbaar tegen een aanvullend tarief. 

Kijk voor een volledig overzicht van de tariefwijzigingen op: ING.nl/tarieven2018.

ING migration
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