Met een app je bankzaken regelen, waarom zou
je?
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“Ik ben gewend en tevreden met gewoon internetbankieren.”
“De installatie van de Mobiel ankieren App is te veel werk, er moet veel ingevuld
worden.”
“Ik ben er een beetje huiverig voor. Wat als je je telefoon kwijtraakt? Dan kan iedereen
erin.”
Zomaar 3 uitspraken van klanten die nog geen gebruikmaken van de Mobiel ankieren
App én voor wie de drempel te hoog is om dit te gaan doen.
Herken je je hierin?
Het is een gevoel dat heerst en niet zomaar is weg te nemen, hoe graag ik dit natuurlijk
zou willen. Wel merk ik dat er soms óók dingen worden beweerd die niet kloppen. n
die maken de drempel om de App naast Mijn ING te gebruiken alleen maar hoger.
Hieronder zoom ik op 3 misverstanden in.

Misverstand 1: Mijn ING is veiliger dan de Mobiel ankieren App
Vanzelfsprekend zouden wij niet 3 miljoen Nederlanders via een app hun geld laten
beheren als de techniek erachter niet veilig was.
Maar goed, je kunt alsnog redeneren: als er 3 miljoen mensen in de sloot springen,
waarom ik dan ook?

In het kort: alle informatie die via de App wordt uitgewisseld is op diverse manieren
beveiligd door versleuteling (encrptie). Dit wetende, raad ik je ook nog deze handige
tips over veilig bankieren op je mobiel of tablet aan.
• n als je start: alle stappen om de App te installeren (met behulp van je etaalpas en
activatie in Mijn ING), lijken misschien omslachtig, maar zijn puur en alleen voor
de veiligheid.
• Mocht je ooit je telefoon kwijtraken: dan blokkeer je je App zelf in Mijn ING of je
belt net als bij een verloren etaalpas 24/7 onze Alarmlijn.

Misverstand 2: je moet kiezen tussen Mijn ING en de App
Niemand hoeft te kiezen. Mijn ING en de App gaan prima hand-in-hand. Ook kun je de
App op meerdere devices tegelijk gebruiken. Dus bijvoorbeeld smartphone én tablet.
Voor sommige geldzaken duik je misschien liever in Mijn ING en voor andere raadpleeg
je de App.
Maar neem nou een ‘simpele’ overschrijving… Daarvoor zijn je handelingen los van het
invullen van de transactiegegevens als volgt:

• Via Mijn ING: gebruikersnaam én wachtwoord invullen én 6-cijferige TAN-code
ophalen op je mobiel én overtpen.
• Via de App: inloggen én bevestigen met 1 vaste 5-cijferige code. Of nog makkelijker:
met je vingerafdruk. That’ it.
Komen we weer terug op veiligheid: is zo’n 5-cijferige code niet fraudegevoelig? Nee,
zolang je maar zorgvuldig met je mobiel en code omgaat. ekijk deze beveiligingstips
eens.

Misverstand 3: de App is een uitgeklede versie van Mijn ING
In zekere zin klopt dit wel. epaalde informatie die je gewend bent in Mijn ING op te
zoeken, kan (nog) niet in de App. Zoals het beheren van incasso’s bijvoorbeeld.
Maar zoals ik eerder zei: je hoeft Mijn ING niet te vervangen voor de App. Je gebruikt
het náást elkaar.
Daarbij heeft de App een aantal zeer handige functies die Mijn ING niet heeft. Verstokte
Mijn ING-gebruikers missen zo dus onder andere:

Twijfel je nog ergens over?
Heb je iemand iets horen beweren over de Mobiel ankieren App en wil je weten hoe
het écht zit, vraag het me dan hieronder!

