Brussel, 25/07/2012

Sterke start voor de prepaid-kaart van Belfius:
meer dan 10 000 Prepaid MasterCards uitgegeven in één maand
De Prepaid Mastercard, die onlangs werd gelanceerd door Belfius, is geen debetkaart,
noch een kredietkaart, maar een nieuw soort betaalkaart die duidelijk aan een behoefte
beantwoordt. Op amper vier weken gaf Belfius Bank meer dan 10 000 prepaid-kaarten
uit. Een sterke start die een idee geeft van de plaats die dit nieuwe betaalmiddel de
komende jaren wellicht zal innemen in het Belgisch bankenlandschap.
De prepaid-betaalkaart dook enkele jaren geleden op in de Angelsaksische landen en is sinds kort ook
beschikbaar in België. Belfius is de eerste grootbank die dit soort kaart volledig geïntegreerd heeft in zijn
gamma van zichtrekeningen, naast de debetkaart en de kredietkaart.
Vakanties boeken via het internet, online aankopen doen, betalen in een winkel of restaurant en dit alles
volkomen veilig en gelijk waar ter wereld: die mogelijkheden zijn voor de houders van een MasterCardkredietkaart in de loop der jaren vanzelfsprekend geworden. Met eventueel op de koop toe, naargelang van
de kaart en zonder een toeslag te moeten betalen, een hele reeks waarborgen en verzekeringen (diefstal,
bescherming van aankopen, ook op het internet, reisannulatie enz.).
Maar niet iedereen bezit een kredietkaart of wil er een hebben. Daarom biedt Belfius vanaf medio juni 2012
1
- de Prepaid MasterCard aan, een nieuwe betaalkaart met exact dezelfde
- zonder enige toeslag
voordelen als een kredietkaart die vanop afstand en om het even wanneer kan worden opgeladen,
wereldwijd wordt aanvaard en dezelfde waaier van waarborgen en verzekeringen biedt, maar toch geen
kredietkaart is.
Een andere kaart voor specifieke behoeften of situaties
De Prepaid MasterCard werkt grosso modo op dezelfde manier als een prepaid-kaart voor een gsm: de
houder beslist zelf hoeveel hij op zijn kaart wil zetten en behoudt zodoende op elk ogenblik de controle over
zijn budget. Men kan niet meer uitgeven dan het bedrag dat effectief op de kaart staat, en de kaart kan
vanop afstand en op elk ogenblik - geheel gratis - worden opgeladen of ontladen.
Als volwaardig betaalmiddel komt de Prepaid MasterCard niet in de plaats van de krediet- of de
debetkaarten. Ze wil ze daarentegen aanvullen en op die manier tegemoetkomen aan specifieke behoeften
en situaties.
Twee voorbeelden ter illustratie
Uw 19-jarige zoon/dochter gaat drie maanden in Spanje studeren. Vraag een Prepaid MasterCard
aan en laat ze aan uw zichtrekening op zijn/haar naam koppelen.

1
De Prepaid MasterCard (Red of Gold) inbegrepen in de twee MasterCard- en/of Visa-kaarten waarop de houder van een Red- of
Gold-rekening recht heeft zonder toeslag.
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Voordelen van de Prepaid MasterCard
•
•
•
•

Uw kind heeft toegang tot een netwerk van meer dan 33 miljoen handelaars (restaurants, hotels,
winkels, …) en kan online betalingen doen.
U behoudt de controle over de uitgaven, want uw zoon/dochter kan niet meer uitgeven dan wat er
op de kaart staat.
Mocht uw kind in Spanje met een onverwachte uitgave geconfronteerd worden, dan kunt u
zijn/haar Prepaid MasterCard herladen en kan hij/zij onmiddellijk betalen.
Staat er op het einde van de periode nog geld op de Prepaid Mastercard, dan kunt u dit saldo
eenvoudig opnieuw op uw zichtrekening plaatsen (ontladen).

U betaalt nog altijd liever cash dan met een kredietkaart. Zo controleert u gemakkelijker uw uitgaven. U
wilt niet horen van een kredietkaart.
Voordelen van de Prepaid MasterCard
•
•

•

U hebt zelf de totale controle over uw uitgavenbudget, want u kiest zelf het bedrag dat u op uw
Prepaid MasterCard wilt laden. De Prepaid MasterCard is geen kredietkaart, maar een prepaid
betaalkaart.
Ze geeft u toegang tot het hele Mastercard-netwerk. U kunt er dus niet alleen in het restaurant
mee betalen, maar ook bij meer dan 33 miljoen handelaars wereldwijd; u kunt er veilig mee
betalen op het internet en u kunt er een hotel, een huurauto enz. mee reserveren. U kunt ze ook
gebruiken om in parkeergelegenheden of tolheffing in het buitenland te betalen.
De Prepaid MasterCard is een perfect beveiligd betaalmiddel. Ze werkt met een geheime code.
Bij verlies of diefstal krijgt u bovendien het bedrag dat op het moment van de blokkering op uw
kaart staat, integraal terugbetaald (tenzij in geval van grove nalatigheid). U hoeft ook geen
franchise te betalen.

Een kaart die bij jongeren in de smaak valt!
Sinds halfweg juni heeft Belfius Bank meer dan 10 000 Prepaid MasterCards uitgegeven, terwijl
tegelijkertijd het aantal nieuwe kredietkaarten stabiel is gebleven, wat een bevestiging is voor de status
van volwaardig betaalmiddel van deze nieuwe soort kaart, naast de debetkaart en de kredietkaart.
De prepaidkaart valt blijkbaar goed in de smaak bij de jongeren, vooral in de categorie van 18 tot 24 jaar,
die voor niet minder dan 27% van de aanvragen voor haar rekening neemt. Globaal genomen staat meer
dan de helft van de uitgegeven kaarten op naam van personen jonger dan 35 jaar, terwijl 41% van de
aanvragen uitging van personen tussen 35 en 59 jaar en 6% van personen ouder dan 60 jaar.
Wat ook opvalt is dat slechts 12% van de kaarten bestemd was voor klanten die al een kredietkaart
bezitten. Dat betekent dus dat bijna negen op tien prepaid-kaarten op naam staan van personen die een
echte ‘voorkeur’ hebben voor de Prepaid MasterCard, omdat die beter beantwoordt aan hun eigen
behoeften dan een kredietkaart.
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De prepaidkaart van Belfius op tournee
Om iedereen in staat te stellen kennis te maken met dit nieuwe betaalmiddel, doorkruist een ‘Mocktail Bar’
in de Belfius-kleuren momenteel het land. Deze bar doet de eerstkomende dagen de volgende steden aan:

27/07

10 en 18 uur

Stadsplein, 3600 Genk

28/07

10 en 18 uur

Rue de L'ange, 5000 Namen

03/08

10 en 18 uur

Steenstraat, 8000 Brugge

04/08

10 en 18 uur

Veemarkt, 8500 Kortrijk

05/08

10 en 18 uur

Zeedijk, 8300 Knokke-Heist

Voor meer info: www.belfius.be/prepaid - www.belfius.be/shaker - www.belfiusshake.be/nl/planning.php
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