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ING bereikt 5 miljoen app-gebruikers
Het gebruik van de Mobiel Bankieren App onder ING-klanten
groeit hard. Negen jaar na de introductie van de app in 2011 is
het aantal gebruikers in 2020 gestegen naar 5 miljoen. Steeds
meer ING-klanten gebruiken de Mobiel Bankieren App voor het
regelen van hun bankzaken. Dagelijks loggen zo’n 5,2 miljoen
klanten in op de app en worden er wekelijks zo’n 4,5 miljoen
betalingen via de app gedaan. Ook is het gebruik van de app
populair onder verschillende leeftijdscategorieën.

ING-klanten zijn mobieler dan ooit
Steeds meer ING-klanten gebruiken de ING Mobiel Bankieren App om te bankieren. Waar in

2012 zo’n 0,7 miljoen klanten gebruik maakten van de app, was dit in 2015 gegroeid naar 2,4

miljoen en maken op dit moment 5 miljoen klanten gebruik van de app. De groei in populariteit

laat zien dat ING-klanten mobieler zijn dan ooit en de mobiele telefoon nog belangrijker is

geworden voor het regelen van bankzaken. Wekelijks gebruiken zo’n 1,1 miljoen klanten het

Betaalverzoek en krijgen zo’n 1,2 miljoen klanten een beter inzicht in hun toekomstige af- en

bijschrijvingen met de functie Kijk vooruit.
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Populair onder verschillende leeftijden
De ING Mobiel Bankieren App wordt het meest gebruikt door 18 tot 24 jarigen (90%), maar ook

onder oudere klanten is de app zeer populair. In de leeftijdscategorie 65-74 jaar maakt zo’n 50%

van de klanten gebruik van de app. Dit aantal is sinds 2016 met zo’n 22% gestegen. Van de ING-

klanten die de app gebruiken is 53% man en 47% vrouw. Daarnaast is de app het meest

populair in de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland.

Bankzaken makkelijker en sneller maken
ING wil bankieren nog makkelijker en sneller maken voor haar klanten. Sinds de introductie

van de ING Mobiel Bankieren App in 2011 is de app voortdurend vernieuwd. Zo zijn de

afgelopen jaren onder andere inloggen met vingerafdruk of face-id, mobiel bevestigen en Apple

Pay geïntroduceerd. Ook kunnen klanten in de app steeds meer zelf regelen. Je adres wijzigen

als je gaat verhuizen, de Betaalpas blokkeren als je deze kwijt bent (en weer deblokkeren als je

hem toch weer hebt gevonden). Zo hebben klanten met de Mobiel Bankieren App van ING alles

zelf in de hand.



OVER ING

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese basis die bancaire diensten aanbiedt
via haar werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING Bank is om mensen in staat te stellen steeds een
stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 52.000 werknemers van ING Bank bieden
diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in meer dan 40 landen.

De aandelen ING Groep staan genoteerd aan de beurs van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de beurs van
Brussel en aan de New York Stock Exchange (ADR’s: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie van ING. Dit blijkt uit de opname van de
aandelen ING in de FTSE4Good-index alsmede in de Dow Jones Sustainability Index (Europe en World), waarin
ING tot de meest toonaangevende bedrijven in de bancaire sector behoort.

2020_infographic_ING bereikt 5 miljoen app-gebruikers.pdf

https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/69197/documents/43704-1606319822-2020_infographic_ING%20bereikt%205%20miljoen%20app-gebruikers-d25ec8.pdf


ING

http://nieuws.ing.nl/
https://nieuws.ing.nl/nl-NL/

