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ING introduceert een betaalpas met inkeping
om de toegankelijkheid te vergroten
Vanaf vandaag begint ING als eerste Nederlandse bank met het uitgeven van
een toegankelijke betaalpas. Deze speciale betaalpas heeft in het ontwerp
een inkeping aan de zijkant, een zogenaamde ‘notch’. Dit is met name van
belang voor ING-klanten met een visuele beperking. Door de inkeping
herkennen deze klanten hun ING Betaalpas snel en helpt het bij het op de
juiste manier insteken van de betaalpas in een betaal- / geldautomaat.

Gefaseerde uitrol

ING start in Nederland met de uitrol van de toegankelijke betaalpas. Deze betaalpas zal

gefaseerd de oude Betaalpassen vervangen. Vanaf vandaag is de toegankelijke betaalpas als

eerste beschikbaar voor ING-klanten die een Betaalpas met eigen foto hebben. Gedurende 2020

worden ook de andere betaalpassen en creditcards vervangen. Vanuit duurzaamheidsoogpunt is

ervoor gekozen de huidige voorraad per Betaalpas eerst op te maken.

Klanten hoeven er niets voor te doen. Zij ontvangen de nieuwe Betaalpas bij het openen van een

nieuwe rekening of wanneer de huidige Betaalpas vervangen wordt.

Toegankelijke dienstverlening

ING vindt het heel belangrijk dat haar dienstverlening toegankelijk is voor mensen met een

visuele beperking. Een kleine aanpassing in het ontwerp van de ING Betaalpas maakt een groot

verschil voor deze klanten. Naast de inkeping heeft ING, om de zichtbaarheid te verhogen, de

lasergravering op de Betaalpas verbeterd.

ING heeft in november 2019 ook geldautomaten geïntroduceerd met spraakfunctie waardoor

blinden en slechtzienden beter in staat zijn om geld op te nemen. Daarnaast beschikt ING ook

over de ING Gripr. Klanten met gewrichtsklachten, bijvoorbeeld artritis of reuma, kunnen met

de ING Gripr gemakkelijk de betaalpas uit de automaat halen. Dankzij het knijpmechanisme in

de Gripr hoeft een klant geen kracht te zetten of zelf te knijpen.
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OVER ING

ING is a global bank with a strong European base. Our 53,000 employees serve around 38.4 million customers,
corporate clients and financial institutions in over 40 countries. Our purpose is to empower people to stay a step
ahead in life and in business. 
 
Our products include savings, payments, investments, loans and mortgages in most of our retail markets. For
our Wholesale Banking clients we provide specialised lending, tailored corporate finance, debt and equity market
solutions, payments & cash management and trade and treasury services. 
 
Customer experience is what differentiates us and we’re continuously innovating to improve it. We also partner
with others to bring disruptive ideas to market faster. 
 
Our shares are listed in Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussels and New York (ADRs: ING US, ING.N).  
 
When it comes to sustainability, we facilitate and finance society’s shift to a low-carbon future and pioneer
innovative forms of finance to support a better world. As such, we’re ranked as a leader in the banks industry
group by Sustainalytics and have an ‘A’ rating in MSCI’s ratings universe. ING Group shares are included in
major sustainability and Environmental, Social and Governance (ESG) index products of leading providers
STOXX, Morningstar and FTSE Russell.

Kijk voor meer informatie over ING en toegankelijkheid op: ing.nl/toegankelijkheid.
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