Konto w ofercie Direct Business dla spółek z o.o.

19 złotych miesięcznie za wszystko, czego trzeba.
Rozsądne opłaty za wszystko, co się przyda
Opłata miesięczna obejmuje:

Rachunki:
 prowadzenie jednego rachunku
bieżącego w PLN
 prowadzenie jednego
pierwszego rachunku w EUR
 prowadzenie jednego rachunku
OKO z oprocentowaniem do
2,5%
 prowadzenie dodatkowych
rachunków za 19 zł miesięcznie

Karta i obsługa gotówkowa:
 wydawanie i odnawianie
kart debetowych
 ubezpieczenie karty
 bezpłatne użytkowanie
karty debetowej, jeśli
zostaną nią wykonane
płatności na równowartość
min. 300 zł w miesiącu – 5
zł, jeśli nie zostanie
spełniony warunek
 bezpłatne wypłaty z
bankomatów ING Banku
Śląskiego i Planet Cash – 7
zł za wypłaty z
bankomatów innych sieci
 bezpłatne wpłaty we
wpłatomatach do 100 000
zł miesięcznie, 0,15%
prowizji za wpłaty powyżej
100 000 zł
 bezpłatne korzystanie z
systemu wypłat
elektronicznych

Przelewy:
 bezpłatne przelewy na
rachunki w ING Banku
Śląskim
 bezpłatne przelewy do ZUS
i US
 0,90 zł za inne przelewy w
zł
 5 zł za przelew europejski
 bezpłatny pierwszy przelew
w miesiącu z rachunku
OKO, 50 zł za drugi i każdy
kolejny przelew

Dostajesz to, czego potrzebujesz
Konto ING Direct Business stworzyliśmy, słuchając wymagań klientów z wszystkich branż.
Pełna kontrola przez internet

Środki zawsze dostępne

Łatwe transakcje za granicą

Konto możesz obsługiwać bez
wychodzenia z biura. Składaj
elektroniczne wnioski o
produkty bankowe, podpisuj
umowyzdalnie, bezpiecznie
zarządzaj.

Płać firmową kartą płatniczą i
wypłacaj gotówkę z
bankomatów w całym kraju i za
granicą. Korzystaj z sieci
wpłatomatów, a pracownikom
udostępnij wygodny system
wypłat elektronicznych.

Prowadzisz biznes
międzynarodowy? Rozliczenia z
klientami i dostawcami z
zagranicy mogą być prostsze.
Korzystaj z konta w euro oraz
szybkiej wymiany walut po
atrakcyjnym kursie w
bankowości internetowej.

Zdecydowany, by otworzyć konto?
Sprawdź, jak to zrobić
Cenimy twój czas, dlatego konto ING Direct Business możesz założyć bez wychodzenia z biura.
Niezbędne dane podajesz samodzielnie w bezpiecznym formularzu, a my zajmujemy się ich
weryfikacją.
Wypełnij formularz

Podpisz umowę online

Zacznij korzystać z konta

Przygotuj dowód osobisty oraz
dane rejestrowe firmy i
wypełnij krótki formularz
online.

Zaloguj się do systemu
www.ingbusiness.pl i podpisz
umowę jednym kliknięciem.

Po około godzinie otrzymasz od
nas e-mail z informacją o
aktywacji konta.

Zdecydowany na otwarcie konta?
Zadzwoń

lub wyślij e-mail na adres

+48 32 357 00 24
lub
+48 801 242 242

bc@ingbank.pl
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