Dlaczego warto używać
karty kredytowej od ING
w Twojej firmie?

Karta kredytowa umożliwia m.in. krótkoterminowe finansowanie, co oznacza, że za dokonane zakupy nie
poniesiesz kosztów odsetkowych nawet przez 58 dni. W przypadku kart kredytowych z opcją spłaty kwoty
minimalnej możesz przedłużyć okres finansowania powyżej 58 dni, ale po terminie spłaty od niespłaconej części
zadłużenia naliczane będą odsetki.

Zobacz jak to działa na przykładzie, gdy otrzymujesz od dostawcy fakturę z 30-dniowym terminem płatności:
Faktura

W tym przypadku firma poniosła rzeczywiste
koszty 54 dni później niż gdyby opłaciła
fakturę standardowym przelewem.

data wystawienia

16.05

termin płatności

14.06

kwota
3000 PLN

14.06

11 czerwca

16.05

11.06

czas na opłacenie faktury

16 maja

data
wystawienia
faktury

10 lipca

płatność za fakturę
kartą kredytową

początek
miesięcznego
cyklu karty

koniec
miesięcznego
cyklu karty

14.06

6 sierpnia

termin
spłaty karty
z rachunku

10.07

miesięczny cykl karty kredytowej

14 czerwca
termin
płatności
faktury

06.08

+27 dni okres bezodsetkowy

darmowe finansowanie

Dlaczego warto?
Masz konkurencyjne oprocentowanie kredytu
bez formalności przy obsłudze zadłużenia.

Możesz spłacać zadłużenie karty automatycznie.

W ING Business masz pełną obsługę kart
i szybki dostęp do bieżących informacji m.in.
o wykonanych transakcjach i dostępnych limitach.
Możliwy jest także dostęp do informacji o kartach
bez wglądu w ogólne dane finansowe firmy.

Karty działają zbliżeniowo, można je również
dodać do elektronicznych portfeli Apple Pay
i Google Pay.

Możesz zamówić dowolną liczbę kart w ramach
przyznanego Limitu kredytowego dla firmy.

Elastycznie sterujesz limitami dla poszczególnych
kart w ramach przyznanego limitu kredytowego.

Zmieniasz parametry karty w dowolnym
momencie, np. zmiana wysokości limitu, cyklu
rozliczeniowego lub sposobu dystrybucji.

Jest bezpiecznie - karty wyposażone są w mikroprocesor
zgodny ze standardem EMV z dynamicznym kluczem
(DDA), przez co nie ma możliwości ich skopiowania,
natomiast transakcje internetowe zabezpieczone są
zgodnie ze standardem 3DSecure.

Masz wsparcie w odzyskaniu pieniędzy za
zakupy dokonane kartą, w ramach procedur
Chargeback.

Otrzymujesz pakiety bezpłatnych ubezpieczeń
PZU BEZPIECZNY BIZNES i PZU PAKIET PODRÓŻNY.

Proces zamawiania kart w ING Business jest prosty
i zautomatyzowany z możliwością wysyłki na
dowolny adres dostawy.

Wypłacasz gotówkę na całym świecie.

Zapoznaj się z kartami dostępnymi w naszej ofercie:
https://www.ing.pl/przedsiebiorstwa-i-jst/karty-platnosci/porownanie-firmowych-kart-platniczych
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