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Onderling betalen met de ING Mobiel Bankieren
App via WhatsApp, sms en e-mail
Nieuwe feature maakt onderling betalen nog makkelijker

Vanaf vandaag kunnen klanten van ING en andere Nederlandse banken
elkaar snel onderling (terug)betalen via social media zoals WhatsApp,
Facebook, Twitter en LinkedIn. Of gewoon via e-mail of sms. Klanten van
ING kunnen in de ING Mobiel Bankieren App een betaalverzoek aanmaken
en dit delen met klanten van alle Nederlandse banken met een
betaalrekening. Het verzoek kan worden betaald via iDEAL, waarna ING er
voor zorgt dat het bedrag direct terecht komt op de rekening van de
ontvanger.

Hoe werkt het?

⏲

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

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

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

app genereert vervolgens een link die de klant kan delen via welk online kanaal hij dat wil. Dit

kan via social media zoals WhatsApp, Facebook en Twitter, maar ook via sms of e-mail. De

betalende partij opent de link en betaalt vervolgens via iDEAL. Het geld komt daarna direct op

de rekening van de ontvangende partij.”

Bankieren nog sneller & makkelijker

Met deze nieuwe toepassing maakt ING onderlinge betalingen met de ING Mobiel Bankieren

App nog sneller en makkelijker. Klanten kunnen zo eenvoudig een rekening delen of een

tweedehands aankoop doen. Klanten konden bij ING al een betaalverzoek aanmaken met een

QR-code en betalen met stembediening en vingerafdrukherkenning. Op dit moment maken

ruim 2,8 miljoen klanten gebruik van de ING Mobiel Bankieren App, die samen gemiddeld 90

miljoen keer per maand inloggen.

Citaten

De klant maakt zelf in de ING Mobiel Bankieren App een betaalverzoek aan op
zijn smartphone. De app genereert vervolgens een link die de klant kan delen
via welk online kanaal hij dat wil. Dit kan via social media zoals WhatsApp,
Facebook en Twitter, maar ook via sms of e-mail. De betalende partij opent de
link en betaalt vervolgens via iDEAL. Het geld komt daarna direct op de
rekening van de ontvangende partij.
— Jeroen Losekoot - Manager Marketing Internet & Mobiel



ING tot de meest toonaangevende bedrijven in de bancaire sector behoort.

ING migration
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