ING BUSINESS. WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

W ING Business możesz
więcej niż myślisz

Otworzysz kolejne konto w PLN
i walucie.

•

Otworzysz rachunek płacowy,
dzięki któremu szybko i terminowo
wypłacasz wynagrodzenia.

•

Jeśli masz konto indywidualne w ING,
konto dla spółki otworzysz online
w 5 minut (ing.pl/konto-dla-firmy),
a umowę podpiszesz w systemie.

Karty

Zarządzasz uprawnieniami użytkowników
•

Dodajesz i usuwasz użytkowników.

•

•

Dostosujesz uprawnienia w systemie do roli
pracowników w firmie.

Zarządzasz schematami akceptacji do
podpisywania wniosków i dyspozycji online.

•

•

W przypadku nieobecności pracownika
możesz nadać jego uprawnienia innej
osobie.

Wybrane wnioski i dyspozycje mogą
podpisać także inni, uprawnieni użytkownicy
- to duże ułatwienie w przypadku
niedostępności reprezentantów firmy.
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•

05

Większość spraw
bankowych załatwisz
online!

01

03
Konta

•

Zamówisz kartę i sam zdecydujesz,
jak i gdzie ją dostarczymy.

•

Zamówisz karty przedpłacone dla
pracowników.

•

Aktywujesz nowowydaną kartę,
nadasz PIN, zmienisz limity.

•

Masz pełny podgląd kart Twojej
firmy – przeglądasz transakcje, łatwo
generujesz wyciągi.

•

W razie potrzeby zastrzeżesz kartę
i zmienisz PIN.

•

Udzielisz zgody na korzystanie
z Apple Pay dla wszystkich kart
firmowych.
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Terminale
•

W ING Business zamówisz terminal
płatniczy, a kurier dostarczy go na
wskazany adres.

Podpisujesz dokumenty i składasz dyspozycje.

•

Wysyłasz formularze i wiadomości.

•

Na każdym etapie sprawdzisz status realizacji dyspozycji lub wniosku.

•

Masz dostęp do dokumentów 24/7.

•

W prosty sposób zrealizujesz
wszystkie rodzaje przelewów:
krajowe, europejskie i walutowe,
a także zlecisz płatności do US i ZUS.

•

Opłacisz faktury z pomocą
mechanizmu podzielonej płatności.

•

Zweryfikujesz rachunek odbiorcy
przelewu z białą listą podatników VAT.

•

Wprowadzisz przelewy do realizacji
z późniejszą datą.

06
Gotówka
•

Zlecisz elektroniczną wypłatę
gotówki. Twój pracownik lub
dowolnie wskazana osoba
otrzyma kod SMS, którym wypłaci
z bankomatu do 4 tys. zł.

•

Uruchomisz usługę wpłaty
zamkniętej do wrzutni, zamówisz
bezpieczne koperty do wpłat,
wygenerujesz bankowy dowód
wpłaty.

07
09
Kantor
•

W module Kantor w ING Business
wymienisz waluty w 26 parach
walutowych po atrakcyjnych
kursach.

Inne

Podpisujesz umowy, składasz dyspozycje, kontrolujesz obieg dokumentów
•

04
Przelewy

•

Bankowość codzienna

Jednym kliknięciem zamówisz
opinię bankową – dokument
elektroniczny ma taką samą moc
prawną jak wersja papierowa.
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Finansowanie

Finansowanie

Mobilny ING Business - Bank w kieszeni:

•

Prowadzisz pełną obsługę produktów finansowania. JAKO PIERWSI NA RYNKU!

•

Masz dostęp do rachunków, ich sald i historii operacji.

•

Złożysz wniosek o finansowanie wraz z dokumentami potrzebnymi do decyzji kredytowej.

•

Łatwo wyszukasz konkretną transakcję i sprawdzisz jej szczegóły.

•

Umowy kredytowe możesz podpisać elektronicznie.

•

Wysyłasz przelewy wewnętrzne i zdefiniowane.

•

Złożysz zlecenia otwarcia akredytyw i gwarancji oraz e-gwarancji.

•

Podpisujesz zlecenia wystawione w systemie ING Business.

•

E-gwarancję otrzymasz elektronicznie, podpisaną podpisem kwalifikowanym, którego
autentyczność zweryfikujesz na www.ing.pl.

•

Szybko sprawdzisz aktualne kursy walut.

•

Dokumentację zabezpieczeń możesz dostarczyć do banku zdalnie za pośrednictwem
kuriera lub podpisać podpisem kwalifikowanym.

•

Odszukasz najbliższy oddział, bankomat, czy wpłatomat.

•

Kupujesz i sprzedajesz waluty w 26 parach walutowych.

•

Uruchomisz i spłacisz kredyt odpowiednią dyspozycją elektroniczną.

•

•

Łatwo sprawdzisz i rozliczysz warunki do spełnienia wymagające z umowy.

Autoryzujesz dostęp do pełnej wersji ING Business. Logowanie
inicjujesz podając login na ekranie komputera, ale zamiast
wprowadzać znaki hasła maskowanego, możesz dokończyć je
w aplikacji: wpisując PIN, przykładając odcisk palca lub korzystając
z Face ID. WKRÓTCE

•

Jeśli zakładasz konto dla firmy w ING i musisz potwierdzić
tożsamość, zrobisz to w aplikacji. Samodzielnie wykonaj zdjęcia
obu stronom dowodu i twarzy. My sprawdzimy zabezpieczenia
dokumentu i Twoje dane. Bez oczekiwania na kuriera, czy
spotkania z doradcą. WKRÓTCE

JAKO PIERWSI NA RYNKU!
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Leasing
•

Masz dostęp do szczegółowych informacji o swoich umowach leasingowych.

•

Masz dostęp do listy i obrazów faktur wraz z informacją o statusie oraz wybranym sposobie
płatności.

•

Zlecisz od ręki przelew na płatność za fakturę bezpośrednio z listy faktur.

•

Sprawdzisz rozliczenie swoich wpłat do ING Lease.

•

Pobierzesz harmonogram do każdej umowy.

•

Sprawdzisz numery polis ubezpieczeniowych do każdej umowy.

•

Złożysz wniosek o zmiany w umowie.

•

Złożysz wniosek dotyczący przedmiotu leasingu.

•

Złożysz wniosek o nowe finansowanie.
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Więcej: ingbusiness.pl/mobile

Oferta dla eCommerce i omnichannel
Nasze rozwiązania wspierają prowadzenie
sprzedaży online i wielokanałowej:

Fakturowanie
•

Wystawiasz faktury i wysyłasz mejlem bezpośrednio ze swojej bankowości. Za darmo.

•

Bramka płatnicza imoje

•

Księgowość online

•

Konto i pełna obsługa bankowa online

•

Finansowanie Faktur

•

Fakturowanie

•

Terminale

•

Platforma e-commerce WKRÓTCE

•

Obsługa gotówki

Oferta pozabankowa

ING KSIĘGOWOŚĆ
Największa baza online z informacjami o polskich
firmach
•

Sprawdzisz, jak wygląda Twoja branża, ile zarabiają
w niej spółki.

Płatności online dla sklepów internetowych

Biuro Rachunkowe ING Księgowość

•

Łatwo włączysz i zaczniesz przyjmować płatności
online.

•

Pełna obsługa online.

•

Płatności BLIK, kartami, przelewami
natychmiastowymi i unikatowa opcja płać z Twisto.

•

Archiwum w chmurze.

•

Integracja z kontem bankowym.

•

Aplikacja do zarządzania fakturami.

•

Znajdziesz nowego kontrahenta lub nowego odbiorcę.

•

Wyślesz zapytanie ofertowe.

•

•

Twoja firma już jest na ALEO.com – korzystaj
z darmowego profilu!

imoje obsługuje również mikropłatności i płatności
cykliczne.

•

Cały utarg następnego dnia na Twoim koncie.

•

e-book „Jak zacząć promować firmę w Internecie”
pomoże Ci wystartować online.

•

Zaprojektowane z myślą o łatwej i intuicyjnej
obsłudze na smartfonie.

Wraz z usługą otrzymujesz wsparcie
doświadczonych doradców księgowych oraz
specjalistów kadrowo-płacowych, dostępnych
przez telefon i komunikator w serwisie.

Więcej o systemie:
ingbusiness.pl

Centrum Pomocy:
ingbusiness.pl/pomoc

