Brussel, 9 oktober 2015

Belfius Direct Mobile vanaf vandaag ook beschikbaar op
Apple Watch®
Belfius Bank breidt zijn aanbod op het vlak van mobile banking uit en
ondersteunt nu ook Apple Watch1. Belfius wil op deze manier zijn klanten een
bijkomende mogelijkheid bieden om eenvoudig en snel hun saldo te checken
en hun laatst uitgevoerde transacties te consulteren.
Sedert 24 april wordt de Apple Watch® gecommercialiseerd in negen landen waaronder de
Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië, vanaf vandaag is het eindelijk de
beurt aan België.
Belfius is ervan overtuigd dat ‘wearable computing’ een grondstroom uitmaakt die op termijn
een revolutie zal teweegbrengen in ons dagelijks leven en ook onze bancaire gewoonten
ingrijpend zal veranderen. De bank was in november 2014 al voorloper door als eerste en
enige bank in België een app aan te bieden voor Android Wear smartwatches. Belfius gaat
vandaag verder op dit elan door ondersteuning te bieden voor de Apple Watch®.
Met deze app kunnen Belfius-klanten met een Apple Watch® op een discrete manier het
saldo van hun rekening raadplegen op hun horloge. Klanten kunnen hierbij kiezen tussen
het exacte saldo of een indicatie ervan. Bovendien kunnen de klanten via de app de
laatste 5 transacties consulteren.

Uitstekende tevredenheidsscore
Met deze nieuwe evolutie van Belfius Direct Mobile wil Belfius bij zijn klanten die zich een
Apple Watch® aanschaffen de uitstekende tevredenheidsscore bevestigen die het al kreeg
van de gebruikers van Belfius Direct Mobile voor iOS®, Android® en Windows Phone®.. Zij
brengen gemiddeld 25 keer per maand een verbinding tot stand met hun bank app. Die hoge
verbindingsfrequentie heeft dan ook alles te maken met de gebruiksvriendelijkheid van de
apps van Belfius.
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Trademark of Apple Inc

Vijfhonderdduizend gebruikers
De kaap van 500 000 actieve gebruikers bereikt, 1.200.000 downloads, 11 miljoen sessies
per maand en met dank aan de boom in de verkoop van smartphones en tablets, is Mobile
Banking vandaag duidelijk een volwaardig kanaal geworden voor het uitvoeren van
bankverrichtingen. Daarmee steekt het overigens al sinds december 2014 Internet Banking
ruim voorbij.

Meer weten over het aanbod van mobile banking apps van Belfius Bank?
Belfius.be/apps
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