Wilt u meer tijd om
te genieten?
Ontdek onze digitale
oplossingen!

Uw rekeningen online beheren?
Da’s heel wat meer dan alleen uw saldo controleren!

U weet hoe dat gaat: u staat ‘s morgens op, van het een komt het
ander. De dag vliegt voorbij en u vindt de tijd niet om te doen wat u
gepland hebt.
Gelukkig bespaart u heel wat tijd met de ING Smart Banking-app!
Met uw smartphone handelt u de meeste bankzaken af.
Waar en wanneer u wilt, of u nu op vakantie bent of bij de kapper.

Ontdek de handige functies van
de ING Smart Banking-app
Overschrijven in een mum van tijd
U moet geld aan een vriend? Een factuur betalen? Overschrijven
doet u in een handomdraai met de ING Smart Banking-app op
uw smartphone. U schrijft er heel makkelijk geld over tussen uw
rekeningen of naar andere rekeningen.

Beheer uw facturen
Bespaar tijd! Beheer elektronisch uw facturen en financiële
documenten: met Zoomit betaalt u facturen in 1,2,3!
Betalen kunt u nu ook rechtstreeks met de app.

Volg uw beleggingen op
In de Smart Banking-app volgt u uw aandelen en fondsen op.
U koopt en verkoopt er ook aandelen en fondsen.

Uw ING Smart Banking-app in
het buitenland

Maak het u makkelijk en geniet
van elke dag

Activeer Maestro en gebruik uw kaart buiten Europa

Betaal uw vrienden direct terug

U gaat met vakantie buiten Europa en wilt daar uw bankkaart gebruiken?
Dankzij de Maestro-functie betaalt u overal ter wereld en haalt u waar u
maar wilt geld af! Activeer hiervoor de tijdelijke functie met uw ING Smart
Banking-app. Daarna kunt u uw bankkaart in het buitenland probleemloos
gebruiken.

Gebruik de bankcontact-functie in de ING Smart Banking-app en
maak u geen zorgen meer over dat etentje met vrienden! In slechts
2 stappen betaalt u hen terug - of zij u!

De doe-het-zelf-zone
U bent onlangs verhuisd en wilt uw persoonsgegevens bijwerken?
Dat – én zoveel meer – doet u ogenblikkelijk in de doe-het-zelf-zone.
Die vindt u op uw ING Smart Banking-app in het keuzemenu aan de
linkerkant. Of in Home’Bank op uw computer!

Zet geen limiet op uw plezier!
Wijzig uw bankkaartlimieten
U wilt kunnen kopen waar u zin in hebt?
Pas uw bankkaartlimiet* aan! Dat doet u in enkele stappen
in de doe-het-zelf-zone.

Een nieuwe bankkaart in 3 stappen
Is uw bankkaart beschadigd of onleesbaar?
Bestel meteen een nieuwe in de doe-het-zelf-zone.
3 stappen volstaan om ze 3 dagen later uit uw brievenbus
te halen!

Slim shoppen ? Ontdek de ING+ deals
Neem, net zoals 40.000 ING-cliënten, een kijkje in het keuzemenu
van uw ING Smart Banking-app en geniet van exclusieve
aanbiedingen van grote merken. Activeer zoveel deals als u maar
wilt, maak gebruik van uw kortingen en geniet aan het einde van de
maand van uw terugbetaling. Zo gemakkelijk is het!
Meer info op ing.be/ingplusdeals.

Stap gratis over op mobiel bankieren

ING Smart Banking installeren

Om de ING Smart Banking-app te installeren en activeren, hebt u het
volgende nodig:

Maak het uzelf makkelijk! Beheer uw bankzaken direct op uw smartphone
met de ING Smart Banking-app. Mobiel bankieren is gratis, overal
beschikbaar en ultrabeveiligd!

Uw ING-bankkaart

Uw ING-kaartlezer

1. Download de ING Smart Banking-app via de App Store
of Google Store.

2. Hou uw ING-bankkaart en -kaartlezer klaar.
Nog geen ING-kaartlezer?
Vraag er dan één aan via de website
www.ing.be/cardreader

3. Start de app en volg de instructies om uw mobiele

profiel aan te maken. Kies daarna uw 6-cijferige code.

CARD ID
ING ID

Een superbeveiligde app
Uw app is beveiligd met uw 6-cijferige profielcode, uw digitale vingerafdruk
of gezichtsherkenning. Bovendien worden uw gegevens nooit op uw
apparaat opgeslagen. Ook sluit de app na drie minuten inactiviteit
automatisch af.
Bent u uw smartphone verloren?
Blokkeer de app met Home’Bank of bel 02 464 60 01.

*Gedetailleerde informatie over de limieten voor overschrijvingen via Home’Bank/Business’Bank en ING Smart Banking voor
smartphone en tablet vindt u op www.ing.be/limieten.
App Store, iPhone, iPad en iOS zijn gedeponeerde merken van Apple Inc. Android en Google Play zijn gedeponeerde merken van
Google Inc.
De Home’Bank-, Business’Bank- of ING Smart Banking-diensten zijn gratis toegankelijk (exclusief de kosten van uw
telecomoperator en de kosten voor bepaalde verrichtingen, zoals internationale overschrijvingen) voor alle houders van een
Home’Bank-, Business’Bank- of ING Smart Banking-abonnement (onder voorbehoud van aanvaarding door ING en wederzijds
akkoord). De voorwaarden en bepalingen van de diensten Home’Bank, Business’Bank en ING Smart Banking (algemene
voorwaarden van de diensten Home’Bank, Business’Bank en ING Smart Banking als bijlage bij het Algemeen reglement van de
verrichtingen van ING, tarieven van de verrichtingen en alle andere aanvullende informatie) zijn beschikbaar op www.ing.be, in
uw ING-kantoor of telefonisch op het nummer 02 464 60 01.
De ING+ deals België zijn bedoeld om de klanten van ING België extra voordelen te bieden in de vorm van kortingen op aankopen
bij commerciële partners. In het kader van de ING+ deals organiseert ING België in de loop van elk jaar een of meer acties
van beperkte duur. Voor elke actie maakt ING België, via zijn diensten Home’Bank en ING Smart Banking, de lijst bekend van
deelnemende commerciële partners en de voordelen die zij aanbieden. Die voordelen zijn gegarandeerd binnen de limieten
(voorwaarden en/of bepalingen) die zijn vastgelegd in het aanbod van de commerciële partner. Om deel te nemen aan een
actie moet de klant van ING België zich daarvoor inschrijven via de pagina ‘ING+ deals’ van de diensten Home’Bank of ING Smart
Banking van ING België. Alvorens zich in te schrijven voor een actie, moet de klant een rekening opgeven waarop alle in het
kader van de acties verschuldigde bedragen moeten worden terugbetaald. De klant moet verplicht houder of medehouder van
die rekening zijn en het moet een ING Lion Account of een ING Groene Rekening bij ING België zijn. Deze rekening blijft dezelfde
voor elke nieuwe actie die ING België organiseert. ING België voert de terugbetaling uit op de eerste bankwerkdag van de maand
volgend op de aankoop van de klant in het kader van de actie of, indien bij de commerciële partner een herroepingsrecht of
bedenktermijn van toepassing is voor de aankoop in het kader van de actie, volgend op de datum waarop het herroepingsrecht
of de bedenktermijn zoals bepaald in de voorwaarden en bepalingen van de aanbiedingen van de commerciële partners is
verstreken, voor zover de klant geen gebruik heeft gemaakt van dat herroepingsrecht of die bedenktermijn. Indien de klant
gebruikmaakt van dat recht, verliest hij automatisch zijn recht op terugbetaling van de korting in het kader van de actie in
kwestie. Voormelde termijn zal in elk geval nooit meer bedragen dan 45 kalenderdagen na de aankoop van de klant in het kader
van de actie. Een klant kan zich inschrijven voor een actie gedurende de volledige geldigheidsduur ervan. Indien een klant zich
inschrijft voor een lopende actie, geniet hij niettemin, overeenkomstig de voorwaarden en/of bepalingen die zijn vastgelegd in
het aanbod van de commerciële partners, de voordelen van de actie in kwestie gedurende haar volledige looptijd en voor al zijn
aankopen, ook als die aankopen vóór zijn inschrijving plaatsvonden. Om evenwel de korting in het kader van een actie te kunnen
genieten op online aankopen (voor zover die mogelijkheid wordt geboden in het kader van de actie in kwestie), moet de klant
vooraf de pagina ‘ING+ deals’ van de diensten Home’Bank of ING Smart Banking van ING België openen en daar op het aanbod
van de commerciële partner in kwestie klikken, waarna hij zal worden doorgestuurd naar de website van de commerciële
partner in kwestie. Alle voorwaarden en bepalingen zijn beschikbaar op www.ing.be, in alle ING-kantoren of telefonisch op
+32 2 464 60 01. Raadpleeg hier de algemene voorwaarden van de ING+ deals.

Hebt u nog vragen?
Neem een kijkje op ing.be of neem contact op met een van onze collega’s
via de ING Smart Banking-app of ing.be/afspraak. Of bel 02 464 60 01 voor
meer info.
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