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ING Betaalpas krijgt ‘oranje hart’
Nieuw ontwerp voor betaalpassen en creditcards

Vanaf vandaag krijgen de betaalpassen en creditcards van ING een nieuw uiterlijk. De passen

hebben een duidelijker en simpeler ontwerp gekregen. Daarnaast zijn alle passen van binnen

oranje: ‘het oranje hart’. Dit is niet alleen symbolisch, maar vooral handig voor klanten om hun

ING Betaalpas of creditcard in één oogopslag te herkennen in hun portemonnee tussen alle

andere passen. Ook in België en de andere landen waar ING actief is, worden de betaalpassen

en credit cards vervangen.
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Wereldwijd vervangen 8 nieuwe ontwerpen de 88 verschillende passen die nu over de hele

wereld in omloop zijn. Dit past in de ambitie van ING om wereldwijd één consistent merk te

zijn voor alle klanten.

Erik Tigges, Manager Cards ING: “Bij ING willen we bankzaken zo makkelijk mogelijk maken

voor onze klanten, ook als het gaat om onze betaalpassen. In het huidige digitale tijdperk, is de

betaalpas de enige tastbare connectie die de meeste mensen hebben met hun bank. De nieuwe

betaalpassen en creditcards hebben daarom een duidelijk en simpel ontwerp en door het oranje

hart kunnen klanten hun pas makkelijk herkennen in hun portemonnee.”

Innovatieve druktechniek

Het gaat in Nederland om vijf nieuwe ontwerpen: de standaard Betaalpas en de Mijn Betaalpas

(met eigen foto) voor particuliere & zakelijke klanten, de Creditcard & de Platinumcard voor

particuliere klanten en de Businesscard voor zakelijke klanten. Naast ‘het oranje hart’, hebben

de nieuwe ontwerpen minder logo’s, is de informatie duidelijker leesbaar en staat er geen

handtekeningenstrip meer op de achterkant van de Betaalpas. Daarnaast zijn de passen gedrukt

met een innovatieve techniek waardoor de ING leeuw in 3D op de kaart lijkt te zijn gedrukt.



9,7 miljoen Betaalpassen

Vandaag worden de eerste Betaalpassen gemaakt bij personalisatiebedrijf Idemia en vanaf

morgen kunnen de eerste klanten hun nieuwe Betaalpas in de brievenbus verwachten. De

nieuwe Credit- en Platinumcards zijn een paar weken geleden al in productie gegaan. Klanten

ontvangen de nieuwe passen niet allemaal tegelijk, maar op het moment dat de pas verlopen is

of als de klant een nieuwe pas aanvraagt vanwege verlies of diefstal. Over 4 tot 5 jaar zijn alle

9,7 miljoen uitstaande betaalpassen in Nederland vervangen door de nieuwe passen.

Citaten

Bij ING willen we bankzaken zo makkelijk mogelijk maken voor onze klanten,
ook als het gaat om onze betaalpassen. In het huidige digitale tijdperk, is de
betaalpas de enige tastbare connectie die de meeste mensen hebben met hun
bank. De nieuwe betaalpassen en creditcards hebben daarom een duidelijk en
simpel ontwerp en door het oranje hart kunnen klanten hun pas makkelijk
herkennen in hun portemonnee.
— Erik Tigges - Manager Cards ING



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.
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