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Nu ook Apple Pay beschikbaar voor de ING
Creditcard

Vanaf vandaag kunnen ING-klanten naast de ING Betaalpas ook
met hun ING Creditcard betalen via Apple Pay. Hierdoor hebben
klanten nog meer keuze in betaalmogelijkheden en kunnen ze
snel, gemakkelijk en veilig aankopen doen. Zo maakt ING mobiel
betalen op nog meer plekken mogelijk.

Makkelijk en snel bankzaken regelen
In juni 2019 heeft ING Nederland Apple Pay naar Nederland gebracht. Betalen is makkelijker

dan ooit met Apple Pay. Het werkt in alle winkels waar je contactloos kan betalen, maar ook in

apps en webshops. We zijn blij dat onze klanten nu naast de ING Betaalpas ook met de ING

Creditcard via de iPhone, iPad, Apple Watch en Mac kunnen betalen. Al onze betaalmiddelen

kun je nu via de mobiel gebruiken: Passen, betaalverzoek, iDEAL én Apple Pay. Zo blijven we

onze betaaldiensten innoveren.

Instellen via de Apple Wallet
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OVER ING

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese basis die bancaire diensten aanbiedt
via haar werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING Bank is om mensen in staat te stellen steeds een
stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 52.000 werknemers van ING Bank bieden
diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in meer dan 40 landen.

De aandelen ING Groep staan genoteerd aan de beurs van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de beurs van
Brussel en aan de New York Stock Exchange (ADR’s: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie van ING. Dit blijkt uit de opname van de
aandelen ING in de FTSE4Good-index alsmede in de Dow Jones Sustainability Index (Europe en World), waarin
ING tot de meest toonaangevende bedrijven in de bancaire sector behoort.

Een ING Creditcard of Platinumcard kan direct vanuit de Apple Wallet op je toestel worden

toegevoegd. Bij het toevoegen van een nieuwe kaart kiest de klant voor ‘ING’ en dan

‘Creditcard’. Met de camera van het toestel kan de kaart dan worden gescand. Een

gedetailleerde uitleg hiervan is te vinden op ing.nl/apple-pay-credit.

Veiligheid & privacy
Beveiliging en privacy vormen de kern van Apple Pay. Elke Apple Pay-aankoop wordt

geverifieerd met slechts een oogopslag of een aanraking met Face ID of Touch ID, of de

toegangscode van het apparaat. Bij het gebruik van een creditcard of betaalpas bij Apple Pay,

worden de werkelijke kaartnummers niet op het apparaat of op de Apple-servers opgeslagen. In

plaats daarvan wordt een uniek Device Account Number toegewezen, versleuteld en veilig

opgeslagen in het Secure Element op het apparaat. Elke transactie is geautoriseerd met een

eenmalige unieke dynamische beveiligingscode.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over ING en Apple Pay op ing.nl/apple-pay-credit.
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