Brussel, 11 december 2013

Belfius lanceert de Budget Assistant:
een gebruiksvriendelijke online service voor budgetmanagement
die gebruikers een klare kijk geeft op hun inkomsten en uitgaven
Een klare kijk houden over inkomsten en uitgaven en zo gemakkelijker zijn persoonlijke
financiën of het gezinsbudget kunnen beheren: in deze tijden van crisis is dat de wens van vele
Belgen. Helaas blijft het meestal bij goede bedoelingen, omdat het hen vaak ontbreekt aan de
tijd en aan een modern, snel en gebruiksvriendelijk instrument om dat te doen.
Uit een enquête van Belfius bij zijn klanten blijkt dat 72% van de bevraagde personen inderdaad zou willen
kunnen beschikken over een dergelijk instrument. Daarmee zouden zij hun inkomsten en vooral hun
uitgaven op de voet kunnen volgen en op die manier hun budget beter onder controle kunnen houden.
Ter attentie van al die personen heeft Belfius de Budget Assistant bedacht, een elektronische module voor
een intelligent en gebruiksvriendelijk budgetmanagement, dat de bank vanaf deze week gratis aanbiedt aan
haar klanten die dat wensen.
De Budget Assistant is veel meer dan een moderne versie van het gezinskasboek van vroeger: op basis
van de beschikbare gegevens (naam van de winkel, soort handelszaak, andere vergelijkbare uitgaven in
het verleden enz.) kent hij automatisch een categorie en een subcategorie toe aan elke uitgave. Daarbij
krijgt de gebruiker uiteraard de mogelijkheid om die aan te passen of te verfijnen indien nodig. De Budget
Assistant is niet alleen volledig, want hij categoriseert alle bewegingen, maar hij maakt het eveneens
mogelijk eventueel een vergelijking te maken van zijn eigen uitgaven voor de diverse rubrieken van zijn
budget met die van anderen.
De Budget Assistant is online beschikbaar via Belfius Direct Net (internetbankieren) en biedt onder meer de
volgende mogelijkheden:
onmiddellijk en in realtime door middel van diagrammen en andere eenvoudige grafieken alle
inkomsten en uitgaven bekijken die hebben plaatsgevonden op zijn rekening(en) (inclusief
verrichtingen met de kredietkaart),
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de evolutie van zijn inkomsten en uitgaven volgen;
en vooral een zeer duidelijk idee krijgen van het exacte budget dat gaat naar deze of gene soort
uitgaven (voeding, vervoer, telecommunicatie, kledij, energie, vrije tijd, school …).

De Budget Assistant wil de gebruiker een duidelijk en gedetailleerd beeld geven van al zijn inkomsten en
vooral van zijn uitgaven. Zo kan hij eventueel bepaalde uitgaven verminderen of uitstellen, er beter op
inspelen, zichzelf eventueel bepaalde limieten opleggen voor bepaalde soorten uitgaven … en dat kan hem
ten slotte helpen zijn budget dagelijks te beheren en valstrikken zoals gemakkelijke kredietverlening en een
bovenmatige schuldenlast te vermijden.

Bekijk de demo van de Budget Assistant:
https://www.belfius.be/info/NL/Betalen/GeldzakenRegelen/ViaDezeSite/BelfiusDirectNetNew/Budget
Assistant/index.aspx
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