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ING verkozen tot beste Private Bank
ING Private Banking wint verschillende awards

ING is wereldwijd in de prijzen gevallen als beste private bank. De bank won
de afgelopen tijd verschillende awards. ING Private Banking werd door The
Financial Times, MT1000 en het Engelse magazine Global Finance als
nummer 1 private bank gekozen. Het succes van ING Private Banking is te
danken aan persoonlijke dienstverlening, het innovatieve karakter en de
ondernemende mentaliteit.

Ruud van Dusschoten, directeur ING Private Banking & Wealth Management, is blij met de

gewonnen awards: “Wij zijn ongelofelijk trots op deze erkenning van zowel klanten als

marktleiders. We worden beloond voor het feit dat wij geloven dat private banking meer is dan

alleen beleggen en bankieren. Bij ING Private Banking trekken we geen grenzen tussen

persoonlijke, zakelijke en maatschappelijke ambities en gaan we juist het gesprek aan vanuit de

totaalsituatie van onze klant. Onze benadering is heel persoonlijk en dat combineren we met

innovaties waarmee we dagelijkse bankzaken voor onze klanten makkelijker maken. Zo was

ING de eerste bank in Nederland die Apple Pay introduceerde.”

ING Private Banking won ook een aantal prijzen voor haar excellente customer service. “Deze

scoort hoge ogen door de combinatie van persoonlijke service en digitale ervaring, onder andere

door onze innovatieve aanpak op het gebied van financiële planning met het digitale ‘Forward

Planning’, aldus Van Dusschoten.

Beste Private Bank

ING Private Banking viel in de prijzen bij The Financial Times, MT1000 en Global Finance.

The Financial Times heeft meer dan 120 particuliere banken beoordeeld. Een jury van 10

marktleiders heeft ING Private Banking als beste erkend met 3 awards voor de beste bank

Nederland en Luxemburg en als beste bank for Customer Service in Europa.
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OVER ING

ING is a global bank with a strong European base. Our 53,000 employees serve around 38.4 million customers,
corporate clients and financial institutions in over 40 countries. Our purpose is to empower people to stay a step
ahead in life and in business. 
 
Our products include savings, payments, investments, loans and mortgages in most of our retail markets. For
our Wholesale Banking clients we provide specialised lending, tailored corporate finance, debt and equity market
solutions, payments & cash management and trade and treasury services. 
 
Customer experience is what differentiates us and we’re continuously innovating to improve it. We also partner
with others to bring disruptive ideas to market faster. 
 
Our shares are listed in Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussels and New York (ADRs: ING US, ING.N).  
 
When it comes to sustainability, we facilitate and finance society’s shift to a low-carbon future and pioneer

Management Team doet elk jaar onderzoek naar de kwaliteit en populariteit van leveranciers en

dienstverleners van financiële diensten op de Nederlandse markt. Een onafhankelijk panel van

zakelijke beslissers bestaande uit in totaal 4.476 respondenten en 2.081 bedrijven kozen dit jaar

ING als nummer 1 private bank. Ook kreeg de bank maar liefst 3 eerste prijzen in de

categorieën klantgerichtheid, productleiderschap en excellente uitvoering.

Global Finance maakt elk jaar een ranglijst van de best presterende banken ter wereld, ING

staat dit jaar boven aan de lijst als beste private bank voor ondernemers.

Citaten

Wij zijn ongelofelijk trots op deze erkenning van zowel klanten als marktleiders.
We worden beloond voor het feit dat wij geloven dat private banking meer is
dan alleen beleggen en bankieren. Bij ING Private Banking trekken we geen
grenzen tussen persoonlijke, zakelijke en maatschappelijke ambities en gaan
we juist het gesprek aan vanuit de totaalsituatie van onze klant. Onze
benadering is heel persoonlijk en dat combineren we met innovaties waarmee
we dagelijkse bankzaken voor onze klanten makkelijker maken. Zo was ING
de eerste bank in Nederland die Apple Pay introduceerde.
— Ruud van Dusschoten - directeur ING Private Banking & Wealth Management

https://www.ing.com/Investor-relations/Share-information.htm


innovative forms of finance to support a better world. As such, we’re ranked as a leader in the banks industry
group by Sustainalytics and have an ‘A’ rating in MSCI’s ratings universe. ING Group shares are included in
major sustainability and Environmental, Social and Governance (ESG) index products of leading providers
STOXX, Morningstar and FTSE Russell.
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