Over ICS
International Card Services (ICS) verzorgt als creditcardmaatschappij al bijna 30 jaar de uitgifte en het gebruik
van Visa en Mastercard creditcards in Nederland en Duitsland. Met zo’n 3 miljoen creditcards in portefeuille
is ICS marktleider in Nederland. ICS bedient zowel consumenten als klanten op de klein- en middelgrote
zakelijke markt. De Cards die ICS uitgeeft zijn niet voor niets de meest geaccepteerde creditcards ter wereld;
betalen met een ICS creditcard betekent wereldwijd veilig betaalgemak, excellente service en verzekerd zijn
als er iets mis gaat.

ICS geeft niet alleen eigen creditcards uit, maar doet dit ook in samenwerking met partners zoals retailers,
banken en belangenorganisaties. Zo geeft ICS onder andere de ANWB Creditcard, de Bijenkorf Card en de
BMW Visa Card uit. Deze Cards bieden de klant hetzelfde gebruiksgemak als de andere creditcards van ICS.

ICS is ontstaan uit de Nederlandse activiteiten van de Bank of America, die als eerste bank een creditcard in
Nederland uitgaf. VSB bank kocht de creditcardafdeling, en fuseerde in 1990 met AMEV en AG Group tot Fortis,
dat vervolgens in 2010 samenging met ABN AMRO. ICS opereert sinds 2010 als 100% dochter van ABN AMRO
(Nederland) N.V.

Meer informatie
Voor meer informatie over ICS en onze activiteiten kunt u contact
opnemen met onze persvoorlichter op telefoonnummer:

020 66 00 950

www.icscards.nl

U kunt ook een e-mail sturen naar: persvoorlichting@icscards.nl

www.icsbusiness.nl
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Facts & Figures
600

3 miljoen

Service

Er werken ruim 600 mensen
bij ICS

Met zo’n 3 miljoen ICS
creditcards in omloop is
ICS marktleider in Nederland

Onze klanten waarderen
hun tevredenheid met een 8!

80

AFM

DNB

Miljoen

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
houdt toezicht op financiële
dienstverleners, waaronder ook
ICS. Samen streven we er naar
verantwoord krediet te verstrekken,
waarbij we het klantbelang
centraal stellen.

ICS heeft een bankvergunning van
De Nederlandsche Bank (DNB)

ICS verwerkt jaarlijks zo’n
80 miljoen transacties

17 partners

35 miljoen

Sparen

ICS geeft creditcards uit in
samenwerking met 17 partners

Wereldwijd kan er op ruim 35 miljoen
adressen, in ruim 140 valuta met
een ICS creditcard betaald worden

Klanten kunnen sparen met hun
creditcard. Bij een positief saldo van
€500 of meer, ontvangt de klant
spaarrente op zijn Card

Voordelen

Contactloos

Veiligheid

Voordelen van de ICS creditcard:
wereldwijd betaalgemak,
Aflevergarantie, Aankoopverzekering

Met 1,4 miljoen ICS creditcards
kan er al contactloos betaald
worden. Overige ICS Cards volgen
in rap tempo

ICS monitort 24/7 betalingen met
creditcards door middel van een
fraudedetectiesysteem. Om fraude te
voorkomen werkt ICS samen en deelt
continu kennis met politie en justitie

https://www.icscards.nl/ics/ics/algemene-voorwaarden
Voor meer informatie zie de Algemene Voorwaarden
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