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Twyp breidt uit: nu eenvoudig de rekening
betalen en delen met vrienden

Vanaf vandaag is er een nieuwe versie van Twyp beschikbaar. Daarmee is
het mogelijkom naar meerdere Twyp-vrienden een betaalverzoek te sturen,
bijvoorbeeld als je een rekening of een cadeau hebt voorgeschoten.Een
bankrekeningnummer intoetsen hoeft niet, de app werkt namelijk via de
contactenlijst in de telefoon.De Twyp-vrienden ontvangen ieder een
betaalverzoek voor hun deel van de rekening en betalen snel terug door
deze betaling alleen te bevestigen met hun PIN-code. Twyp-gebruikers
kunnen elkaar zo makkelijk en snel geld betalen. De app is gratis en werkt
op smartphones met Android en iOS. Twyp (‘The Way You Pay’) is door
iedereen te gebruiken, ongeacht de bank.

Vernieuwen op basis van klantfeedback

⏲

https://m8hd4dhwjps9.pr.co/


OVER ING MIGRATION

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.

Twyp is een idee van ING en is eind vorig jaar geïntroduceerd in Spanje. In januari 2016 is

Twyp in Nederland gelanceerd.ING brengt regelmatig nieuwe versies uit van Twypvolgens het

agile principe: stapsgewijs verbeteren op basis van de feedback van gebruikers. Met de nieuwe

functionaliteit ‘betaalverzoek’ is het heel makkelijk om meerdere vrienden het geld snel terug te

laten betalen. Twyp-gebruikers kunnen nu ook eenvoudig van de uitstaande betaalverzoeken

zien wie er al betaald heeft en wie nog niet.

Twyp werkt met iDEAL en credit card

Na het downloaden van Twyp maakt de gebruiker gemakkelijk een bedrag over naar het

Twypaccount via iDEAL of creditcard. Vanuit het Twyp account kunnen dan over en weer

betalingen worden gedaan op basis van de telefoonnummers uit de contactenlijst op de

smartphone. Je betaalt, terwijl je met elkaar chat. Door de keuze om Twyp niet aan een

specifieke bank of bankrekening te koppelen, kan iedereen Twyp gebruiken. Twyp is te

downloaden in de App Store en  Google Play. Na het downloaden kan een gebruiker binnen 30

seconden een Twypaccount activeren.

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_m8hd4dhwjps9


ING migration

https://m8hd4dhwjps9.pr.co/
https://m8hd4dhwjps9.pr.co/

