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ING bouwt TAN-code verder af
78% digitale klanten heeft mobiel bevestigen

ING is continu bezig met het vernieuwen van haar producten en diensten om het regelen van

bankzaken voor haar klanten zo makkelijk mogelijk te maken. Daarom heeft ING begin dit jaar

online bankieren vernieuwd en aangekondigd na ruim 30 jaar de TAN-code te vervangen door

mobiel bevestigen via de Mobiel Bankieren App. Dit is de standaard bevestigingsmethode om

opdrachten te bevestigen in Mijn ING. Nu al gebruiken 3,9 miljoen particuliere en zakelijke

klanten de Mobiel Bankieren App om hun bankzaken te regelen en dit neemt de komende jaren

alleen maar toe. Van de particuliere klanten die online bankieren, heeft inmiddels 78% de

Mobiel Bankieren App om opdrachten te bevestigen. Voor klanten die geen smartphone of

tablet hebben om de Mobiel Bankieren App te gebruiken, komt ING vanaf het voorjaar van

2019 met de ING Scanner. Hiermee zet ING een volgende stap in het afbouwen van de TAN-

code.
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Mobiel bevestigen neemt snel toe

Mobiel bevestigen is een snelle en veilige manier om opdrachten te bevestigen in Mijn ING. In

plaats van het overtypen van een TAN-code van een papieren lijst of sms’je, bevestigen klanten

hun opdrachten in de Mobiel Bankieren App met hun mobiele pincode, vingerafdruk of gezicht.

Jeroen Losekoot, Manager Digitaal Bankieren bij ING: “We bieden mobiel bevestigen al sinds

januari 2017 aan. De afgelopen maanden zijn steeds meer particuliere en zakelijke klanten

overgegaan van de TAN-code naar mobiel bevestigen en de meeste de klanten vinden het

makkelijk in gebruik. Inmiddels hebben 3,9 miljoen klanten de Mobiel Bankieren App om

opdrachten te bevestigen in Mijn ING.”



Alternatief voor mobiel bevestigen

Niet elke klant heeft een smartphone of tablet om de Mobiel Bankieren App te gebruiken.

Daarom kunnen deze klanten vanaf het voorjaar van 2019 een ING Scanner aanvragen als

alternatief voor mobiel bevestigen. Met deze scanner bevestigen klanten hun opdrachten door

een kleurencode te scannen in Mijn ING en deze te ondertekenen met een cijfercode. Klanten

met een papieren TAN-lijst kunnen eerst dit alternatief aanvragen, daarna volgen de klanten

die een TAN-code per sms gebruiken. Klanten krijgen vanzelf bericht in Mijn ING zodra ze de

ING Scanner kunnen aanvragen, tot die tijd gebruiken zij nog een TAN-code.

Stap voor stap

“We begrijpen dat voor een deel van onze klanten een nieuwe bevestigingsmethode een grote

verandering kan zijn. Sommige klanten gebruiken al ruim 30 jaar TAN-codes. Daarom bouwen

we de TAN-code stap voor stap af,” aldus Losekoot. “De afgelopen maanden hebben we eerst

bevestigen via de mobiele telefoon verder uitgerold. Voor de klanten die dit niet kunnen

gebruiken, bieden we vanaf het voorjaar van 2019 de ING Scanner als alternatief voor mobiel

bevestigen aan.” ING helpt klanten zo goed mogelijk bij de overgang naar mobiel bevestigen of

de ING Scanner met handige uitlegvideo’s en met Digi-coaches op de 228 ING-kantoren.

Citaten

We bieden mobiel bevestigen al sinds januari 2017 aan. De afgelopen
maanden zijn steeds meer particuliere en zakelijke klanten overgegaan van de
TAN-code naar mobiel bevestigen en de meeste de klanten vinden het
makkelijk in gebruik. Inmiddels hebben 3,9 miljoen klanten de Mobiel
Bankieren App om opdrachten te bevestigen in Mijn ING.
— Jeroen Losekoot - Manager Digitaal Bankieren
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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.
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