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Meer dan 12 500 gebruikers in een maand …  

Zon of regen, niets houdt de Belfius Travel App teg en 
 

De Belfius Travel App werd ontwikkeld voor de almaa r grotere groep mobile banking-
aanhangers. Sinds zijn lancering op 10 juni heeft h ij al meer dan 12 500 gebruikers weten 
te bekoren. Een bewijs dat de bancaire gewoontes va n de jongeren én van het minder 
jonge publiek snel evolueren.  
 
Belgen reizen graag en nemen dan steeds vaker hun smartphone of tablet mee. Om hen overal ter wereld 
te vergezellen, heeft Belfius onlangs de Travel App gelanceerd, een gsm-applicatie die ze gratis kunnen 
downloaden op hun Apple of Android.   
 
Onze Travel App heeft negen nuttige en handige functies om zorgeloos te reizen. In een maand tijd hebben 
al meer dan 12 500 gebruikers hem gedownload: zij vinden hem inderdaad ‘het handigste sinds de koffer 
op wieltjes’.  
 
Een biljettenverdeler vinden aan de andere kant van de wereld en meteen weten hoe je er geraakt; in een 
oogwenk 150 verschillende buitenlandse valuta’s in euro omrekenen (of omgekeerd); je uitgaven volgen en 
indien nodig de limiet van je kredietkaart aanpassen vanop je vakantieoord; snel je bank kunnen bereiken 
om een dringende vraag te stellen over je bank- of verzekeringszaken; op elk moment alle onmisbare 
documenten bij de hand hebben, veilig bewaard in een elektronische kluis; ter plekke een nieuwe fotokaart 
bestellen, waarop dat prachtige vakantiekiekje van vijf minuten geleden zal prijken, …: allemaal concrete 
oplossingen en extraatjes waarmee Belfius, via de Travel App, wil voldoen aan de behoeften en 
verwachtingen van de groeiende groep mobile banking-aanhangers.  
 
Belfius Direct Mobile, dat al iets meer dan een jaar op de markt is, kon al 40 000 klanten bekoren, een 
aantal dat met de dag toeneemt en de evolutie van de bankgewoonten in ons land weerspiegelt. Bij Belfius 
is iets minder dan twee derde van de mobile banking-gebruikers tussen 25 en 45 jaar, 18 % tussen 45 en 
65 jaar en 16 % tussen 18 en 25 jaar. Raar maar waar: amper één BDN-gebruiker op vijf is een vrouw.  
 
Voor meer info: www.belfius.be/travelapp - www.facebook.com/belfius/app_389664497748820 
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