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Mobiel bankieren apps in top 3 populairste apps
Gebruik ING Mobiel Bankieren App groeit naar 1 miljard
inlogmomenten per jaar

De populariteit van mobiel bankieren groeit nog steeds fors. Vijf jaar na de
introductie van de ING Mobiel Bankieren App is het aantal gebruikers
gestegen naar 2,8 miljoen (2015: 2,4 miljoen) en groeit het aantal
inlogmomenten naar meer dan 1 miljard per jaar (2015: 827 miljoen).
Daarnaast staan mobiel bankieren apps op de derde plaats van meest
populaire apps, na social media apps en weer-apps. Dat blijkt uit
onafhankelijk onderzoek van DVJ Insights naar mobiel bankieren in
Nederland en uit eigen cijfers van ING. Onder 75-plussers is afgelopen jaar
het gebruik van mobiel bankieren het meest gegroeid. Ook blijkt dat mensen
die mobiel bankieren financieel bewuster zijn.
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Mobiel bankieren nummer 1 bij mannen

Jeroen Losekoot, Manager Marketing Internet & Mobiel bij ING: “Wij Nederlanders zijn

mobieler dan ooit en ook bankieren via je mobiele telefoon is niet meer weg te denken uit ons

dagelijkse leven. Dat blijkt niet alleen uit het feit dat het aantal gebruikers en inlogmomenten

nog steeds toeneemt, maar ook dat mobiel bankieren apps populairder zijn dan bijvoorbeeld

nieuws- en muziek-apps. Onder Nederlandse mannen is mobiel bankieren zelfs de meest

gebruikte app op de smartphone.”



Hoogste groei onder 75-plussers

De ING Mobiel Bankieren App wordt het meest gebruikt door 18 tot 24 jarigen (69%), maar

ouderen maken het afgelopen jaar een inhaalslag. Onder 75-plussers is het gebruik het

afgelopen jaar met 47% toegenomen. De oudste ING-klant die mobiel bankiert is 102 jaar.

Financieel fit door mobiel bankieren

“86% van de Nederlanders gebruikt mobiel bankieren wekelijks of vaker voor onder andere het

checken van hun saldo, het betalen van rekeningen en het bekijken van af- en bijschrijvingen.

Vooral rond het weekend wordt mobiel bankieren het meest gebruikt. Daarnaast blijkt uit het

onderzoek dat mobiel bankieren het financieel bewustzijn van Nederlanders verhoogt“, aldus

Losekoot.



OVER ING MIGRATION

Bankieren makkelijk maken door innovatie

ING wil bankieren zo makkelijk mogelijk te maken voor haar klanten. De ING Mobiel

Bankieren App is de afgelopen vijf jaar voortdurend vernieuwd in samenwerking met klanten.

Zo zijn de afgelopen jaren onder andere inloggen met je vingerafdruk of stem, saldo checken via

de smartwatch, inzicht in toekomstige afschrijvingen met Kijk Vooruit en onderling betalen met

Betaalverzoek via WhatsApp, sms en e-mail geïntroduceerd.

Citaten

Wij Nederlanders zijn mobieler dan ooit en ook bankieren via je mobiele
telefoon is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Dat blijkt niet
alleen uit het feit dat het aantal gebruikers en inlogmomenten nog steeds
toeneemt, maar ook dat mobiel bankieren apps populairder zijn dan
bijvoorbeeld nieuws- en muziek-apps.
— Jeroen Losekoot - Manager Marketing Internet & Mobiel

Documenten bij dit bericht

Infographic 5 jaar mobiel bankieren_tcm162-113121.pdf
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https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/69224/documents/42443-1592565999-Infographic%205%20jaar%20mobiel%20bankieren_tcm162-113121-cce601.pdf


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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