
  

 
  
Klanten met app gebruiken vaker mobiel dan internetbankieren 

Nu ook sparen met ING Mobiel Bankieren App 
  
Amsterdam, 15 december 2011 – Vanaf vandaag kunnen klanten van de ING ook sparen met de 
Mobiel Bankieren App. Met de nieuwe update van de app hebben zij inzicht in af- en 
bijschrijvingen, kunnen hun spaarsaldo checken en geld overmaken van en naar hun 
spaarrekening. De nieuwe versie van de Mobiel Bankieren App is nu beschikbaar voor iPhone, 
iPad en Android. Een maand na lancering blijkt dat klanten die de Mobiel Bankieren 
App geïnstalleerd hebben, hier vaker gebruik van maken dan van het reguliere internetbankieren. 
  
Veel klanten van de ING hebben de Mobiel Bankieren App inmiddels op hun smartphone staan. Deze 
is na een maand meer dan 450.000 keer gedownload. Ook het gebruik ligt hoog. In totaal loggen er 
dagelijks tussen 150.000 en 200.000 klanten in op de app. 
  
Sparen toegevoegd, verbeteringen doorgevoerd op basis van klantreacties 
ING ontving de afgelopen maand veel positieve reacties, maar ook suggesties voor het verbeteren van 
de app. Het toevoegen van de spaarfunctionaliteit was een veelgehoorde wens en daaraan is nu gehoor 
gegeven. In de nieuwe versie zijn nog een aantal andere zaken aangepast. Zo gaven klanten aan, dat 
wanneer zij vergaten uit te loggen, ze niet altijd op het startscherm terecht kwamen. Dat is aangepast 
waardoor klanten nu ook sneller kunnen inloggen nadat hun sessie is verlopen. Daarnaast zijn er een 
aantal kleine bugs verholpen. 
  
BlackBerry en adresboek volgen 
De ING blijft de Mobiel Bankieren App verder ontwikkelen en nodigt klanten uit om hun suggesties 
voor verbetering te blijven geven. Zo zal begin volgend jaar een adresboek worden toegevoegd aan de 
apps voor Android, iPhone en iPad. Daarnaast verwacht de ING volgend jaar de Mobiel Bankieren 
App voor BlackBerry te kunnen lanceren. 
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ING 
ING is met ruim 8,9 miljoen rekeninghouders een van de grootste en meest toonaangevende financiële dienstverleners van 
Nederland. ING biedt klanten gemak, waar voor hun geld en persoonlijk advies. Particuliere en zakelijke klanten kunnen bij 
de ING terecht voor financiële producten op het vlak van betalen, sparen, lenen, hypotheken en beleggen. Daarnaast 
bemiddelt de ING in verzekeringen. De ING is een Nederlands onderdeel van de ING Groep, een wereldwijde financiële 
instelling met meer dan 85 miljoen klanten in Europa, de Verenigde Staten, Canada, Latijns-Amerika, Azië en 
Australië.  ING Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, Handelsregister nr. 33031431. 
	  


