
Sign2Pay introduceert mobiele betaalmethode met
slechts een handtekening op TechCrunch Disrupt
Consumenten kunnen betalen voor online orders door te tekenen op het scherm van
hun smartphone

21 OKTOBER 2014, LONDEN, VERENIGD KONINKRIJK

SAMENVATTING

Sign2Pay, een Belgisch-Nederlandse fintech startup, heeft vandaag officieel zijn mobiele
betaalmethode gelanceerd op de TechCrunch Disrupt conferentie in Londen. Sign2Pay’s
nieuwe betaalmethode stelt consumenten in staat om online bestellingen eenvoudig te
betalen met een handtekening op het scherm van een smartphone.

S ign2Pay, een Belgisch-Nederlandse fintech startup, heeft vandaag officieel zijn
mobiele betaalmethode gelanceerd op de TechCrunch Disrupt conferentie in Londen.
Als één van de 15 geselecteerde bedrijven die kans maakt op £30.000 en de felbegeerde
Disrupt Cup, laat Sign2Pay’s nieuwe betaalmethode consumenten toe om online
bestellingen eenvoudig te betalen met een handtekening op het scherm van een
smartphone.

Handtekening op touchscreen

Via elk toestel met een touchscreen kunnen klanten online aankopen betalen via hun
bankrekening en hun persoonlijke handtekening. Het te betalen bedrag wordt automatisch
overgeschreven van de rekening van de consument, terwijl de verkopende partij beschermd
wordt tegen fraude. Bij de lancering kan Sign2Pay reeds betalingen afhandelen van meer dan
3.700 Europese banken in 18 landen.

Vergroten vertrouwen

“Op een mobiele telefoon online aankopen doen via een bankbetaling vereist omslachtige
authenticatiemethoden zoals Bancontact, iDeal en kaartlezers. Door consumenten toe te
staan hun persoonlijke handtekening te gebruiken, vergroten we het vertrouwen en
tegelijkertijd ook de conversie bij online bestellingen”, zegt Nicolas Mertens, CEO en
medeoprichter van Sign2Pay.

Beveilingsniveau

http://www.sign2pay.com/


Sign2Pay’s digitale platform voor de verwerking van handtekeningen analyseert honderden
datapunten in een enkele handtekening, wat een beveiligingsniveau biedt dat gelijk staat aan
biometrische authenticatie en vele malen veiliger is dan traditionele wachtwoorden of
pincodes. De technologie vereist geen extra apparaten zoals kaartlezers, vingerafdruklezers
of andere biometrische toestellen.

Mobiele bankbetalingen voor webshops

Vanaf vandaag kunnen e-commerce websites zich registreren op de Sign2Pay-website en hun
webshop of applicatie aansluiten om mobiele bankbetalingen te accepteren. Dankzij de
ingebouwde integratie met de meeste online e-commerceplatformen, zullen hun mobiele
webshops een hogere conversie realiseren terwijl ze genieten van een verbeterde
fraudebescherming.

Einde persbericht

_____________________________________________

Over Sign2Pay

Sign2Pay is een Belgisch-Nederlandse fintech-startup die een eigen algoritme heeft
ontwikkeld voor de herkenning van handtekeningen. Dit algoritme wordt gebruikt voor de
authenticatie en verwerking van mobiele e-commerce betalingen via de gewone bankrekening
van de consument. De consument kan eenvoudig een veilige mobiele betaling doen met
gebruik van zijn of haar handtekening.

Meer informatie: Sign2pay.com

Pers & Media aanvragen

Voor meer informatie contacteer Tom Schouteden, tom@sign2pay.com, www.sign2pay.com.

Over TechCrunch Disrupt Europe

TechCrunch Disrupt Europe: London is TechCrunch’s first conference in the UK. The format
combines top thought-leader discussions with new product and company launches. Morning
executive discussions debate technology-driven disruptions in many industries, while the
afternoons are reserved for the Startup Battlefield, where some 15 new companies will launch
for the first time onstage, selected to present from numerous applications received from
around the world. The winning company will receive a £30,000 grand prize and the Disrupt
Cup at the conclusion of the conference. The conference is held October 20-21, 2014 at Old
Billingsgate in London.

http://www.sign2pay.com/


Disrupt Europe 2014 London
http://techcrunch.com/events/disrupt-eu/event-home/

Website Sign2Pay
https://sign2pay.com/
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OVER SIGN2PAY

Sign2Pay provides a secure and convenient mobile payment method that allows consumers to use their
touchscreen device to pay with their bank account number and personal signature. By removing the usual
obstacles to paying online, visitors are more likely to complete their purchases, turning more prospects into
customers.

Analysing hundreds of data points in a single signature, Sign2Pay provides the same level of security as fingerprint
or facial recognition. Our technology works across all major platforms, covers over 3 700 banks across 18 European
countries and supports all touch enabled devices.
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