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INTRODUCTIE
iDIN is ontwikkeld door de banken voor consumenten. Consumenten kunnen met
iDIN veilig en op één en dezelfde manier inloggen, zich identificeren en/of hun
leeftijd bevestigen bij verzekeringsmaatschappijen, andere financiële instellingen,
webwinkels of andere online diensten. iDIN staat voor iDentificeren en INloggen.
Gebruikers identificeren zich via hun bank; vergelijkbaar met de manier waarop er
wordt inlogd bij internetbankieren. De consument geeft toestemming om via de
bank gecontroleerde gegevens te versturen. Als bedrijf / webwinkel krijg je via iDIN
dus betrouwbare klantgegevens en weet je wie de koper is. iDIN zorgt daarnaast
voor een veilige, snelle, uniforme en betrouwbare manier voor je klanten om
persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen.

IDENTIFICATIE

ALGEMEEN

Door toenemende digitale dienstverlening hebben bedrijven

Dekking

Nederland

Dekkingsgraad

Beschikbaar voor alle klanten met
internetbankieren

en instellingen een groeiende behoefte aan zekerheid
over de identiteit van online klanten en gebruikers. Met
iDIN hebben consumenten zekerheid over welke gegevens
een organisatie opvraagt. Die gegevens worden pas
doorgegeven nadat daar eerst uitdrukkelijk toestemming

KENMERKEN

voor gegeven is.

Contract

Via Buckaroo

Inloggen op een website

VOORDELEN IDIN (VIA BUCKAROO)

Leeftijd bevestigen

•

Volledige identificatie (op basis van

Zorgt ervoor dat gebruikers niet meer afhaken bij het
inlog, registratie of aankoopproces

meerdere persoonsgegevens)

•

Klantvriendelijk en snel

Online: Inloggen, leeftijd bevestigen en

•

Geeft zekerheid over de identiteit van uw klant

identificatie

•

Bescherming tegen identiteitsfraude door legitimatie/

Channels

e-Commerce

•

Net zo veilig als internetbankieren

Directe identificatie

Ca. 2 seconden

•

Veilig en AVG Proof

•

Ideaal om identificeren te combineren met betalen

Verschillende persoonsgegevens

Max. 6 verschillende kenmerken

Beveiliging van de App

Pincode, vingerafdruk, gezichtsscan

Type transacties

fraudecontrole vanuit de banken

AVG Proof

(optioneel kan ook het bankrekening-nummer en de
naam van de gekoppelde gebruiker worden geverifieerd)
•

Via de Buckaroo Plaza zijn de geverifieerde
persoonsgegevens terug te vinden

PRIJZEN

•

Online inloggen

€ 0,10 / transactie

Online leeftijd bevestigen

€ 0,30 / transactie

Online identificeren

€ 0,60 / transactie

Contract en activatie van iDIN via Buckaroo

IDIN IDENTIFICATIEPROCES VOOR DE GEBRUIKER
iDIN

DE GEBRUIKER KIEST
VOOR IDIN VERIFICATIE
OP DE WEBSITE EN
SELECTEERT ZIJN BANK.
(VIA DE PC MOET DAN
EERST EEN QR CODE
GESCAND WORDEN)

DE GEBRUIKER KOMT OP
HET BEGINSCHERM VAN
DE BANK APP EN LOGT
IN ZOALS GEBRUIKELIJK

ER WORDT GETOOND
WELKE GEGEVENS
KLAAR STAAN OM DOOR
TE STUREN EN NAAR
WIE. DE GEBRUIKER
GEEFT AKKOORD OM
DEZE GEGEVENS TE
VERSTUREN

DE WEBSITE TOONT
EEN SUCCES STATUS
/ DE GEGEVENS
ZIJN AUTOMATISCH
DOORGESTUURD EN
WORDEN GETOOND OP
HET SCHERM

