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ING investeert in onafhankelijk intermediair door
meerderheidsbelang in Intersoftware Groep
ING hecht veel waarde aan breed toegankelijk financieel advies van het
onafhankelijk intermediair. Daarom investeert ING in het intermediair door
een meerderheidsbelang van 80% in Intersoftware Groep (ISWG) te nemen.
Het belangrijkste doel van deze deelneming is de efficiency van alle partijen
in de distributieketen, zoals adviessoftwarepartijen en financiële
dienstverleners, te verhogen. Hierdoor profiteren de intermediairs en hun
klanten.

Met de investeringen van ING heeft ISWG onder andere de ambitie om Adviesbox tot de beste

intermediaire advies- en bemiddelingssoftware in de markt te ontwikkelen. Verder wil ISWG

Findata ontwikkelen tot hét platform voor alle adviessoftware-aanbieders en financiële

dienstverleners. Tot slot wil zij met Unitrust haar dienstverlening uitbreiden met software voor

serviceproviders.

Voordelen

ING en ISWG hebben gezamenlijk tot doel om voordeel te bieden aan intermediairs, hun

klanten, adviessoftware-partijen en financiële dienstverleners. De voordelen voor intermediairs

zijn betere adviessoftware, minder administratieve handelingen, vooraf meer inzicht in het

acceptatieproces van de geldverstrekkers en versnelling van innovatieve toepassingen. Denk

hierbij onder andere aan het (op termijn) met toestemming van de klant, beschikbaar stellen

van gegevens die nodig zijn voor het aanvraagproces. Klanten moeten in de huidige situatie nu

nog fysiek veel documentatie meenemen naar het intermediair voor het doen van een aanvraag.

Dat hoeft dan in de toekomst niet meer. Klanten profiteren door sneller uitsluitsel in het

aanvraagproces en adviessoftware-partijen door centraal inzicht in wijzigingen van

voorwaarden, rentes en andere criteria van de geldverstrekkers. Financiële dienstverleners

merken tot slot meer efficiency door vereenvoudiging van de aanvraag.

Ontwikkeling platform
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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
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.

Hiermee zetten ING en ISWG een belangrijke stap in de ontwikkeling van een platform voor

intermediairs, haar klanten en aanbieders van financiële diensten. Bovendien biedt het

platform ruimte voor innovatieve toepassingen.

Deze deelneming past in de strategie van ING; de ontwikkeling van een platform dat verder

reikt dan de rol van traditionele banken. ISWG blijft een zelfstandige, onafhankelijk opererende

organisatie. Ook blijft de onafhankelijkheid van het intermediaire advies, zoals bepaald in het

provisieverbod, volledig gewaarborgd.
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