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ING heeft primeur in Nederland: betalen via QR-
code
Eenvoudig betalen of geld ontvangen tussen smartphones

Vanaf vandaag kunnen klanten van ING als eerste Nederlandse bank,
eenvoudig betalen of geld ontvangen met hun smartphone door gebruik te
maken van een QR-code in de Mobiel Bankieren app. Klanten konden bij ING
al contactloos betalen of betalen via stembediening en
vingerafdrukherkenning.

Hoe werkt het?
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OVER ING MIGRATION

Jeroen Losekoot, Manager Marketing Internet & Mobiel bij ING, legt uit hoe het werkt: “De

klant maakt zelf in de Mobiel Bankieren app een betaalverzoek aan op zijn smartphone. De app

genereert vervolgens een QR-code. De betalende partij scant vervolgens de QR-code in de

Mobiel Bankieren app op zijn smartphone en bevestigt daarna de betaling met zijn mobiele

pincode. Met deze toepassing maakt ING onderlinge betalingen met de Mobiel Bankieren App

nog sneller en makkelijker.”

QR-code ook geschikt voor zakelijk gebruik

Ook voor zakelijke klanten biedt het gebruik van QR-codes mogelijkheden. Ondernemers

kunnen gemakkelijk door een klant een betaling ter plekke laten doen zoals bijvoorbeeld een

glazenwasser of kapster aan huis. “Steeds minder klanten hebben cash op zak of aan huis en

deze eenvoudige toepassing biedt een goed alternatief voor een snelle en makkelijke betaling”,

aldus Losekoot.

Ambitie: bankieren nog makkelijker maken

“Door de toevoeging van betalen via de QR-code in onze app maken we weer een stap in onze

ambitie om bankieren nog makkelijker te maken. Klanten kunnen vanaf nu snel onderling geld

overmaken zonder invoer van een lang rekeningnummer door een betaalverzoek in de app aan

te maken.” Losekoot vervolgt: “Onze QR-code is een SEPA compatible QR. Dit betekent

concreet dat iedere bank, als ze hun eigen bankieren app geschikt maken om QR-codes uit te

lezen, betalingen op deze manier kunnen accepteren. We hanteren hier namelijk een universeel

protocol.”

Citaten

De klant maakt zelf in de Mobiel Bankieren app een betaalverzoek aan op zijn
smartphone. De app genereert vervolgens een QR-code. De betalende partij
scant vervolgens de QR-code in de Mobiel Bankieren app op zijn smartphone
en bevestigt daarna de betaling met zijn mobiele pincode. Met deze
toepassing maakt ING onderlinge betalingen met de Mobiel Bankieren App
nog sneller en makkelijker.
— Jeroen Losekoot - Manager Marketing Internet & Mobiel bij 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.

ING migration
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