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Financieel overzicht met ‘digitale potjes’ in de
ING app
Vanaf vandaag start ING met de ING Saldoverdeler in Mijn ING Zakelijk en in
de Mobiel Bankieren App. Hiermee kunnen zakelijke klanten eenvoudig
meerdere digitale potjes aanmaken voorzien van eigen naam, icoon en
doelbedrag. Dit geeft hen de mogelijkheid om gemakkelijk financieel
overzicht te krijgen en buffers op te bouwen voor bijvoorbeeld het betalen
van de btw-aangifte of onverwachte tegenvallers. Hiermee helpt ING haar
klanten met overzicht in hun financiën.

Ondernemers financieel een stap vooruit helpen

Veel zzp’ers en MKB-ondernemers houden vaak maar één bankrekening aan, zonder extra

buffers. Met de ING Saldoverdeler kunnen ondernemers gemakkelijk financieel overzicht

creëren. Daarnaast kunnen zij op elk gewenst moment en in één oogopslag zien waar hun

financiële ruimte ligt. Dit sluit aan bij de behoefte van ondernemers aan tijdsbesparing en

overzicht in hun financiën, zodat zij zich zoveel mogelijk kunnen richten op de kernactiviteiten

van hun bedrijf.

Vernieuwen op basis van klantfeedback

De ING Saldoverdeler is volgens het agile principe ontwikkeld: stapsgewijs vernieuwen in

samenwerking met klanten. Uit klantfeedback kwam naar voren dat zakelijke klanten de

mogelijkheid willen hebben om zelf buffers aan te maken voor toekomstige uitgaven. Na een

succesvolle pilot kunnen nu alle zakelijke klanten gebruik maken van deze functionaliteit.

Ondernemers geven aan dat zij door gebruik te maken van de ING Saldoverdeler minder

geneigd zijn het geld ergens anders voor te gaan gebruiken.
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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.
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