iDIN, DE NIEUWE MANIER VAN ONLINE IDENTIFICEREN

iDIN
iDIN is een nieuwe dienst van de banken waarmee consumenten zich
online kunnen identificeren, inloggen en leeftijd bevestigen met de veilige
en vertrouwde inlogmiddelen van hun eigen bank. Door de toenemende
digitale dienstverlening hebben bedrijven en instellingen een groeiende
behoefte aan zekerheid over de identiteit van hun klanten. Met iDIN kan
een klant zijn identiteit online bevestigen omdat hij zich al heeft
gelegitimeerd bij het openen van een bankrekening.
Hoe werkt het
Het proces dat een consument doorloopt om in te
loggen via iDIN, is gebaseerd op de werkwijze van
internetbankieren, iDEAL en Incassomachtigen.
Voordelen Acceptant
Identiteitszekerheid: geeft zekerheid over de identiteit van uw klant.
Direct en veilig: direct te gebruiken door miljoenen klanten op uw
website met de vertrouwde en veilige inlogmethode van de bank van
de klant.
Conversieverhogend: biedt de mogelijkheid tot het aanbieden van
nieuwe online diensten en stelt persoonlijke gegevens van uw klant
beschikbaar.
Fraudebeschermend: geeft uw bedrijf bescherming tegen
identiteitsfraude door fraudemonitoring van de banken.
Hoogwaardige identificatie: eIDAS betrouwbaarheidsniveau
“Substantieel”.
AVG compliant: helpt te voldoen aan een van de AVG-eisen:
betrouwbare en veilige toegang voor de klant tot zijn gegevens.
Hoe is iDIN te gebruiken
iDIN bestaat uit meerdere producttypes die inzetbaar zijn bij
verschillende toepassingen:
identificeren
inloggen
leeftijd bevestigen (18+)

Voordelen Consument
Makkelijk en veilig online identificeren.
Met de vertrouwde inlogmethode van uw bank.
Eén manier van inloggen bij bedrijven en instellingen.
Geen aparte gebruikersnamen en wachtwoorden.
Zelf invullen van persoonlijke gegevens niet meer nodig.

Privacy gewaarborgd
De consument geeft zelf opdracht aan zijn bank voor het
verstrekken van de gegevens die nodig zijn om zich bij een
organisatie te identificeren.
Alleen persoonsgegevens worden verstrekt. Organisaties krijgen geen
inzicht in financiële gegevens, zoals saldo- en betaalgegevens.
Gegevens worden versleuteld verzonden naar acceptanten; iDIN is
net zo veilig als internetbankieren en iDEAL.

Deelnemers
iDIN is direct beschikbaar voor consumenten die internetbankieren bij
de volgende banken: ABN AMRO, ASN Bank, ING, Rabobank,
RegioBank, SNS en Triodos Bank.
Wilt u iDIN als online identificatiedienst gebruiken op uw website, dan
moet u een overeenkomst afsluiten met een van de deelnemende
acquiring banken of identiteit-dienstverleners (DISP).

Meer informatie
Neem contact op met uw bank als u vragen heeft over iDIN of kijk op
www.idin.nl. Hier vindt u de animatie “hoe werkt iDIN”, testimonials,
een demo en kunt u o.a. technische documentatie downloaden:
Implementatiegids voor iDIN;
Huisstijlhandboek inclusief iDIN logo's en banners;
Software Libraries.

