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Ben je bekend met PSD2?

5%

Ja, zeker

13%

PSD2

Ja, misschien

82%

Nee, zeker niet

Wat is PSD2?

Een nieuwe wet voor
betalingsverkeer

Zorgt voor nieuwe
betaaldiensten

Andere bedrijven toegang
geven tot je betaalrekening:
alleen als jij dat wil

Wat is je gevoel bij PSD2?

12%

31%

46%

11%

Positief

Neutraal

Negatief

Zeer negatief

Jongeren (18-34 jaar) zijn positiever (18%)
dan oudere generaties

Wat zijn je zorgen om PSD2?

63%
Maakt zich zorgen
om privacy

61%
Maakt zich zorgen om de
veiligheid van betaalgegevens

Wat kan PSD2 je opleveren?

28%

27%

27%

Meer innovatie
in de financiële
sector

Meer
digitaal
betaalgemak

Meer overzicht
in mijn
geldzaken

Nu je weet wat PSD2 is, sta je dan open
voor nieuwe betaaldiensten?
46% van Nederland: waarschijnlijk wel
Onder jongeren (18-34 jaar): 64%

29%

Vanuit één omgeving betalen
met iedere rekening

28%

Rekeningen bij verschillende
banken in één overzicht zien

26%

App die mogelijke
besparingen signaleert

25%

Huishoudboekje app voor
betaalrekeningen en creditcards

21%

Aankopen doen in buitenlandse
webshops zonder creditcards

12%

Andere partijen betalingen
laten uitvoeren

Wie geef je toegang tot je betaalgegevens voor nieuwe betaaldiensten?
49%
Mijn eigen bank

36%
Andere bank(en)

30%
Verzekeringsmaatschappijen

28%
Kleine technologische
bedrijven

28%
Hypotheekverstrekkers

22%

26%
Webshops

Grote technologsiche
bedrijven

Mobiel bankieren neemt verder toe
78%

36%
25%
jun 2017

71%

65%

62%

40%

40%

43%

38%

37%

40%

dec 2017

jun 2018

dec 2018

Internetbankieren
op PC of laptop
Mobiel bankieren app
op smartphone of tablet
Internetbankieren
op de smartphone of tablet

Gebruik functies mobiel bankieren app
Meest gebruikt december 2018
64%

saldo checken

60%

af- & bijschrijvingen
checken

Sterkst gegroeid

juni 2018
december 2018

+11%
+16%

+12%

17% 33%

18% 30%

41% 52%

betaalverzoek
betalen

geld overmaken
familie of vrienden

rekeningen
betalen

Meer informatie?

Kijk op ING.nl/psd2

