
ING Opticash

ING Opticash koppelt een kredietopening van minimaal 25.000 euro aan uw 
ING-zichtrekening. Zo kunt u uw liquiditeiten makkelijk zelf beheren via overschrijvingen 
tussen uw ING Opticash-rekening en uw zichtrekening.

Wanneer is het interessant om een ING Opticash aan te gaan?
Als u regelmatig grotere uitgaven voor een beperkte periode moet overbruggen.
Voorbeeld: u hebt een juwelierszaak waarbij u regelmatig voor een groter bedrag nieuwe 
juwelen bij uw leverancier moet kopen. Om dit te betalen kunt u de som die u nodig hebt van 
uw ING Opticash (rubriekrekening) afhalen en gebruiken om uw leverancier te betalen. Wanneer 
u voldoende verkocht hebt, kunt u uw rubriekrekening weer zelf aanzuiveren. Uw gewone 
zichtrekening komt zo nooit onder nul te staan.

In een notendop
• Kredietopening van minimaal 25.000 euro, gekoppeld aan uw ING-zichtrekening.
• U beheert het kapitaal zelf, door overschrijvingen tussen uw ING Opticash-rekening en uw 

ING-zichtrekening via Business’Bank of Telelink Online.
• ING Opticash heeft een onbeperkte looptijd met een minimum van drie maanden.
• Terugbetalen doet u op eigen tempo door geld over te schrijven naar uw ING Opticash-rekening.
• U betaalt alleen intresten op de bedragen die u effectief gebruikt. ING berekent die intresten 

driemaandelijks en houdt ze automatisch af van uw zichtrekening.
• Een vervroegde terugbetaling is steeds mogelijk.

Kosten
U betaalt een eenmalige studiekost van 125 euro, 25 euro dossierrechten per trimester en een 
provisie die wordt berekend op de toegekende kredietopening.
In bepaalde gevallen kunt u van subsidies genieten. Voor meer info over welke subsidies 
beschikbaar zijn en voor welke u in aanmerking kunt komen, surf naar ing.be/subsidies
Geïnteresseerd? Neem contact op met uw ING-gesprekspartner. Meer informatie over onze 
professionele kredieten? Gaan naar ing.be/businesscredit

Indien u klachten hebt over dit aanbod kunt u dit aan de Ombudsfin laten weten: Belliardstraat 15- 17, Bus 8, 
1040 Brussel Tel. : +32 2 545 77 70 Fax : +32 2 545 77 79 E-mail : Ombudsman@ombudsfin.be.
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https://www.ing.be/nl/business/my-business/subsidies-public-funding?WT.xac=other
https://promo.ing.be/businesscredit/index.aspx?LANG=NL&ID=MofMaiNzgEfVhBjIdst98OKboMMdPGkmudZiXWuhL5v2E_P2xADy1w0x43AN5CG3TKnYPT5q%2Bst_j07ziA&utm_source=ingbe&utm_medium=DE_Redirect_businesscredit&WT.mc_id=DE_Redirect_businesscredit

