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Banken gaan in 2015 het Chipknipsaldo
automatisch terugstorten aan klanten
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Chipknip stopt op 31 december 2014. Veel consumenten hebben nog saldo op hun Chipknip staan.
Daarom heeft Currence, merkeigenaar van Chipknip, samen met haar licentiehouders besloten het
saldo van actieve Chipknippassen in 2015 automatisch terug te storten aan klanten.
Medio augustus stond er naar schatting ongeveer 70 à 80 miljoen euro op Chipknippassen.
Tot 1 januari kunnen consumenten zelf het Chipknipsaldo eenvoudig en snel terugstorten. Dit kan bij een
Chipknipoplaadpunt. In 2015 is dit niet meer mogelijk want dan gaat de oplaadinfrastructuur definitief uit.
Zolang het nog 2014 is, kan iedereen het beste naar een Chipknipoplaadpunt. “Ga met uw pas naar een
oplaadpunt, druk op 1 en zet uw saldo op 0”. Binnen twee werkdagen staat het Chipknipsaldo op de
betaalrekening van de pashouder.

Noot van de redactie (niet bestemd voor publicatie):
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met
woordvoerder Betaalvereniging Nederland, 06 39 49 60 11, pers@betaalvereniging.nl

Einde Chipknip
In maart 2013 meldde merkeigenaar Currence in een persbericht dat Chipknip per 1 januari 2015 als betaalmiddel
verdwijnt. Currence heeft op basis van de marktontwikkelingen en na consultatie van marktpartijen besloten om
Chipknip te beëindigen. Daarmee komt na 17 jaar een einde aan het bestaan van dit Nederlandse elektronische
betaalmiddel.

Meer informatie staat op www.chipknip.nl.

Currence, de eigenaar van de nationale betaalproducten Chipknip, Incasso/Machtigen, Acceptgiro en iDEAL,
heeft de werkzaamheden voor haar merken en producten uitbesteed aan Betaalvereniging Nederland.
Betaalvereniging Nederland organiseert voor haar leden de collectieve taken in het nationale betalingsverkeer.
Leden zijn aanbieders van betaaldiensten op de Nederlandse markt: banken, betaalinstellingen en
elektronischgeldinstellingen. Bij de Betaalvereniging zijn alle gemeenschappelijke taken van de leden op het
gebied van infrastructuur, standaarden en gezamenlijke productkenmerken belegd.
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