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ING introduceert geldautomaat met
spraakfunctie
ING maakt gebruik geldautomaten toegankelijker

Vanaf vandaag kan bij Albert Heijn en op Schiphol gebruikgemaakt worden van de

spraakfunctie op de geldautomaten van ING. De spraakfunctie maakt het voor mensen die

moeite hebben met lezen of visueel beperkt zijn makkelijker om zelf geld op te nemen. Het gaat

om in totaal 870 geldautomaten.

Geldmaat

⏲

https://d1nn3c9s.pr.co/


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.

Alle geldautomaten van ING gaan in de loop van 2019 en 2020 over naar Geldmaat. Ook de

geldautomaten die bij Albert Heijn en Schiphol staan, krijgen stapsgewijs de uitstraling van

Geldmaat. De spraakfunctie op deze automaten blijft na de overgang naar Geldmaat behouden

en is voorlopig alleen in het Nederlands beschikbaar.

Citaten

ING hecht grote waarde aan het toegankelijk maken van haar dienstverlening
voor mensen met een visuele beperking. De pratende geldautomaten stellen
blinden en slechtzienden beter in staat om geld op te nemen. We hebben deze
functie uitgebreid getest onder de doelgroep, zoals we dat ook met andere
diensten doen die we aan onze klanten aanbieden. De spraakfunctie is
eenvoudig te activeren door het stekkertje van een hoofdtelefoon of oordopjes
in de geldautomaat te steken. De automaat vertelt de klant welke keuzes hij
kan maken en wat hij moet doen. Na Turkije en Polen is Nederland het derde
land waarin we dit introduceren.
— Adriaan Tijl - Directeur Cash bij ING Nederland
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