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Maatregelen ING om verspreiding coronavirus
tegen te gaan

De verspreiding van het coronavirus en gevolgen die dat kan hebben voor
haar klanten en medewerkers heeft de volle aandacht en de hoogste
prioriteit van ING. Een centraal crisismanagementteam en lokale teams
bewaken de situatie en coördineren de maatregelen met betrekking tot
gezondheid en veiligheid, reizen en bedrijfscontinuïteit. De bank volgt de
richtlijnen en adviezen van overheden en andere instanties. In Nederland
gaat het dan om de overheid en het RIVM. Met ingang van maandag 16 maart
2020 neemt ING extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
te beperken en om de continuïteit van haar dienstverlening te garanderen.
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OVER ING

Splitsen teams

Met ingang van maandag 16 maart 2020 splitst ING teams van medewerkers om het risico op

besmetting of uitval van teams en medewerkers te beperken, en daarmee haar dienstverlening

aan klanten in het geding komt. Vanaf maandag 16 maart 2020 werkt een deel van de

medewerkers vanuit huis. Voor alle ING-medewerkers geldt dat zij niet meer mogen reizen

tussen de verschillende ING-hoofdkantoorlocaties.

Deze maatregelen neemt ING wereldwijd. Waar nodig worden passende maatregelen genomen

voor activiteiten die medewerkers niet vanuit huis kunnen verrichten. Een aantal

bedrijfskritische functies wordt bijvoorbeeld al enige tijd vanuit meerdere gescheiden locaties

uitgevoerd. Denk aan de teams die werken binnen of ondersteunend zijn aan Group Treasury,

Financial Markets Trading en Betalen voor ING Nederland.

ING kantoren in Nederland en situatie Noord-Brabant

De dienstverlening van ING aan haar klanten vanuit de ING-kantoren in Noord-Brabant blijft

van kracht. Wel vraagt de situatie in Noord-Brabant om lokale aanvullende maatregelen. Dat

betekent dat een aantal kantoren in Noord-Brabant tot en met 28 maart 2020 aangepaste

openingstijden heeft. Zo kan ING de dienstverlening voor haar klanten toegankelijk houden.

Afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen deze lokale maatregelen uitgebreid worden.

Telefonische bereikbaarheid ING Nederland

Voor de telefonische dienstverlening geldt dat ook gebruik wordt gemaakt van meerdere

locaties. Helaas kan het door de getroffen maatregelen wel voorkomen dat klanten langer

moeten wachten dan zij van ING gewend zijn.

Hygiëne

Voor alle medewerkers en klanten is het vanzelfsprekend belangrijk om de adviezen van het

RIVM goed op te volgen. Dat betekent: schud geen handen, hoest of nies in je elleboog, gebruik

papieren zakdoekjes en was je handen vaker en grondiger dan gebruikelijk.

Om ervoor te zorgen dat ING haar activiteiten kan voortzetten en klanten van dienst kan

blijven, kan het nodig zijn om de (lokale) maatregelen aan te scherpen.



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.
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