Brussel, 22 september 2014

Belfius integreert Bancontact/Mister Cash
in eigen Mobile Banking-app
voor snelle betaling met smartphone
In mei lanceerde Bancontact/Mister Cash een app voor het uitvoeren van mobiele
betalingen. Deze technologie wordt binnenkort rechtstreeks ingebouwd in de gratis
Belfius Direct Mobile-app. Samen op restaurant en snel onderling de rekening
vereffenen? Online een aankoop doen en betalen? Geen nood, dankzij Belfius Direct
Mobile hoef je dan nog alleen maar je smartphone op zak te hebben. Belfius is de eerste
bank in België die de mobiele betaalfunctie in zijn eigen app integreert en zo van haar
app ook een echte mobiele betaalapp maakt.
Vanaf eind november zullen de klanten van Belfius nog maar 1 smartphone-app nodig hebben voor al
hun dagelijkse bankverrichtingen, inclusief mobiele betalingen.
Met de integratie van de
Bancontact/Mister Cash-app in Belfius Direct Mobile wordt geld ontvangen of mobiel betalen nog sneller
en eenvoudiger.
Moet je iemand nog geld of moet je geld van iemand ontvangen? Geen gedoe meer met het uitwisselen
van rekeningnummers. Net als in een winkel tikt degene die geld tegoed heeft het bedrag in op zijn
toestel waarna een unieke QR-code wordt gegenereerd. Vervolgens leest diegene die moet betalen de
QR-code met zijn app, bevestigt en de betaling wordt onmiddellijk uitgevoerd.
De betalingen werken zowel tussen twee gebruikers die de Belfius Direct Mobile app hebben
gedownload op hun smartphone als tussen een gebruiker met de Belfius Direct Mobile app en een
gebruiker met de Bancontact/Mister Cash app.
Hoe werkt het concreet?
Stel, Marijke heeft nog geld tegoed van Jan.

Stap 1
Stap 2

Marijke zal betaald worden door Jan
Ik kies voor de optie ‘Ontvangen’.
Ik geef het bedrag in en er wordt
automatisch een QR-code
aangemaakt.

Jan betaalt Marijke
Ik kies voor de optie ‘Betalen’.
Ik scan de QR-code, controleer het
bedrag, bevestig de betaling en
ontvang een bevestigingsbericht.

Snel betalen met het grootste gebruiksgemak
In Belfius Direct Mobile kan de klant niet alleen kiezen via welke rekening hij wil betalen of op welke
rekening hij geld wil ontvangen maar kan hij ook één van zijn rekeningen als favoriet aanduiden. Dan
hoeft hij zelfs niet meer in te loggen in Belfius Direct Mobile want op het eerste scherm komt een
sneltoets waarmee hij onmiddellijk de QR-code kan scannen om een betaling te bevestigen of een QRcode kan genereren om geld van iemand te ontvangen.
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Even veilig als een gewone overschrijving
Als er via de Belfius Direct Mobile-app een QR-code aangemaakt wordt om een betaling uit te voeren,
wordt er automatisch een referentienummer gekoppeld aan de transactie, dat vergelijkbaar is met de
gestructureerde mededeling in een overschrijving. Wie die QR-code zou onderscheppen en ontleden,
vindt enkel dit referentienummer en kan dus nooit aan de persoonlijke gegevens van de klant (adres,
rekeningnummer,…) geraken.
De klant kan tot maximaal 500 euro per dag op deze manier ontvangen en voor betalingen ligt de limiet
op 250 euro. Grotere bedragen kunnen uiteraard steeds via een ‘klassieke’ overschrijving met de
Belfius Direct Mobile-app betaald worden.

Ook voor online aankopen
De betaalfunctie in Belfius Direct Mobile kan niet alleen gebruikt worden voor betalingen tussen
particulieren maar ook voor online aankopen via smartphone, tablet of PC. Online aankopen doen kan
hierdoor nog eenvoudiger en in alle veiligheid.

Praktisch
Om de betaalfunctie te kunnen gebruiken hoeven de Belfius-klanten geen nieuwe app te installeren. Het
is voldoende de bestaande app te updaten. Bovendien blijft Belfius Direct Mobile uiteraard volledig
gratis.
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