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Mobiel bankieren zorgt voor meer betrokkenheid
bij geldzaken
Bankieren met je stem nog onbekend terrein
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Nederlanders zijn door mobiel bankieren meer betrokken geraakt bij hun
geldzaken. Bijna de helft (48%) is door mobiel bankieren vaker met zijn
bankzaken bezig en 68% geeft aan meer inzicht te hebben in zijn financiën.
Dat blijkt uit de ING Digitale Monitor, een onderzoek onder ruim 1500
Nederlanders. Het regelen van je bankzaken met je stem is voor veel
Nederlanders nog onbekend terrein. Slechts één op de tien Nederlanders
weet dat dit mogelijk is. Van alle mensen die gebruikmaken van
spraaktechnologie, zet 9% dit in om te bankieren. 36% van de Nederlanders
maakt gebruik van een mobiel bankieren app, bijvoorbeeld om hun saldo te
checken.

Meer financieel bewust

Uit het onderzoek blijkt dat 36% van de Nederlanders een mobiel bankieren app gebruikt om

zijn of haar bankzaken te regelen en meer dan een derde van deze groep doet dit dagelijks.

Mensen gebruiken mobiel bankieren vooral om hun saldo te checken (87%), bij- en

afschrijvingen te bekijken (83%) en het overboeken van geld (75%). Bijna de helft (48%) van de

Nederlanders zijn vaker met hun financiën bezig door mobiel bankieren. Mobiel bankieren

geeft meer inzicht in financiën (68%), meer inzicht in het uitgavenpatroon (65%) en zorgt voor

bewuster¬ omgaan met geld (47%). Jeroen Losekoot, Manager Marketing Internet & Mobiel:

“Mobiel bankieren gebruikers willen zelfs nog meer functionaliteiten in hun mobiel bankieren

app die hen financieel bewuster maken, zoals een totaaloverzicht van inkomsten & uitgaven per

maand en een seintje wanneer hun salaris is gestort, incasso is mislukt of als ze roodstaan.”



Spraaktechnologie



Twee derde van de Nederlanders heeft nog nooit gebruik gemaakt van spraaktechnologie en

veel mensen hebben geen idee wat het is. Spraaktechnologie wordt het meest gebruikt om te

navigeren in het verkeer (40%), voor het opzoeken van informatie (39%) en voor het bedienen

van een apparaat of app (33%). Als Nederlanders mogen kiezen, geven ze de voorkeur aan een

menselijke, vrouwelijke en onbekende stem die op hen reageert. Losekoot: “Spraaktechnologie

is voor veel Nederlanders nog iets van de toekomst en dat terwijl er nu al veel apparaten en

apps zijn die je met je stem kunt bedienen. Mensen voelen zich ongemakkelijk om in het

openbaar tegen een apparaat te praten, vinden het niet veilig en de stem reageert ook niet altijd

zoals de bedoeling is. Wel denkt de helft van de Nederlanders dat spraaktechnologie over 10

jaar heel gewoon is geworden. Wij verwachten dat ook bankieren met je stem de komende jaren

steeds meer gebruikt gaat worden.”

Citaten

“Mobiel bankieren gebruikers willen zelfs nog meer functionaliteiten in hun
mobiel bankieren app die hen financieel bewuster maken, zoals een
totaaloverzicht van inkomsten & uitgaven per maand en een seintje wanneer
hun salaris is gestort, incasso is mislukt of als ze roodstaan.”
— Jeroen Losekoot - Manager Marketing Internet & Mobiel

“Spraaktechnologie is voor veel Nederlanders nog iets van de toekomst en dat
terwijl er nu al veel apparaten en apps zijn die je met je stem kunt bedienen.
Mensen voelen zich ongemakkelijk om in het openbaar tegen een apparaat te
praten, vinden het niet veilig en de stem reageert ook niet altijd zoals de
bedoeling is. Wel denkt de helft van de Nederlanders dat spraaktechnologie
over 10 jaar heel gewoon is geworden. Wij verwachten dat ook bankieren met
je stem de komende jaren steeds meer gebruikt gaat worden.”
— Jeroen Losekoot - Manager Marketing Internet & Mobiel
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OVER ING MIGRATION

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.

ING migration
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