Rabobank eerste halfjaar 2018

Onze missie:
Growing a better world together
Rabobank wil een substantiële bijdrage leveren
aan het welzijn en de welvaart in Nederland en
aan het duurzaam voeden van de wereld.

Onze klanttevredenheid

'Zou u ons aanbevelen?'

onder particuliere en zakelijke klanten
in Nederland is verder verbeterd.
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Bedrijven

De tevredenheid van onze wholesale klanten blijft op een hoog niveau en bij onze internationale
rurale klanten zien we een hoog niveau en daarbij nog een stijgende lijn.

Beschikbaarheid

Marktaandelen in Nederland
bleven stabiel op een
hoog niveau.

Internetbankieren
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Mobiel bankieren
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Digitale transformatie & innovatie
Kanaal van de toekomst
Rabo Bankieren App
Actieve gebruikers

59% particuliere klanten

95 monthly logins

80% zakelijke klanten

5,8 miljoen singleday record

App Store rating 4,6

Innoveren met nieuwe verdienmodellen
De IBAN-Naam Check, weten aan wie je betaalt
Vereenvoudigt handelstransacties voor ondernemers
Valutaplatform voor bedrijven
Hypotheken voor jonge aankopers

Onze nettowinst:
1,7 miljard euro

1,5
miljard

per 30 juni 2018

medio

Credit ratings bleven op een hoog niveau
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Minder verspillen levert op alle fronten winst op
Kickstart Waste
Rabobank draagt op vele manieren bij om verlies

• Kickstart Earth

en verspilling in de voedselketen te verminderen.
Zo helpen wij boerenbedrijven in ontwikkelings-

• Kickstart Waste

landen om te investeren in duurzamere productie.

• Kickstart Stability

Ook stimuleren we innovaties in bijvoorbeeld

• Kickstart Nutrition

verpakkingen en proberen we een gedragsverandering te realiseren bij de Westerse consument.
Dit kunnen we niet alleen. Daarom werkt Rabobank samen
in coalities. Een daarvan is Champions 12.3. Daarin trekken
multinationals, ngo’s, overheden en activisten samen op om
voedselverspilling te halveren per 2030.

Deze cijfers zijn niet door de accountant gecontroleerd.

