Brussel, 3 december 2015

Primeur
Inloggen op de Belfius Direct Mobile app op Android
met een vingerafdruk
Belfius is de enige Belgische bank die deze functie vanaf volgende
week voor zowel Android als iOS aanbiedt
Steeds sneller en gebruiksvriendelijker… Vanaf vandaag donderdag kunnen gebruikers van
Belfius Direct Mobile die beschikken over een compatibele smartphone die draait op Android
in een fractie van een seconde inloggen op hun app met enkel hun vingerafdruk. Zo krijgen ze
geheel veilig toegang tot hun rekeningen en tot de andere beschikbare diensten. Een primeur
in België.

Vandaag donderdag 3 december krijgt de Belfius Direct Mobile app er een nieuwe functie bij: inloggen
met een vingerafdruk. Die functie is vanaf vandaag beschikbaar voor smartphones die draaien op
Android, en is er binnen dit en enkele dagen ook voor iPhones. Zo kunnen klanten van Belfius Bank
met een compatibel toestel voortaan nog sneller hun saldo, het overzicht van hun verrichtingen of
informatie over hun spaarrekeningen of hun pensioensparen raadplegen.

Veilig en snel

Zodra de gebruiker de verbinding tot stand heeft gebracht door middel van een vingerafdruk, kan hij of
zij alle verrichtingen (overschrijvingen, bestendige opdrachten, het toevoegen van begunstigden, het
aanvragen van een kredietkaart enz.) meteen uitvoeren. Daarvoor moet hij of zij zich tijdens diezelfde
sessie slechts één keer identificeren met zijn of haar wachtwoord om absolute veiligheid te
garanderen.

Belfius is de eerste bank in België die het voor smartphones op Android mogelijk maakt om op die
manier in te loggen op de bankapp. Belfius gaat zodoende in op de vraag van heel wat klanten die
nog sneller en gemakkelijker wilden inloggen met hun vingerafdruk. Dankzij die nieuwe functie wordt
de Belfius Direct Mobile-app nog een stuk gebruiksvriendelijker.

De Belfius mobile banking apps in een notendop


Meer dan 550 000 actieve gebruikers



1 245 786 downloads



12,6 miljoen sessies per maand



2 707 296 overschrijvingen per maand



250.000 betalingen met de QR-code



Gemiddeld meer dan 24 verbindingen per maand



De hoogste tevredenheidsgraad (4,6/5)



En steeds meer functies: naast het inloggen met een
vingerafdruk is er sinds 5 november ook de mogelijkheid om de
berichten van Belfius te lezen of te beginnen met
pensioensparen en het rechtstreeks te beheren op smartphone
of tablet, er is tevens een tool om een bankautomaat te zoeken
in de omgeving en men kan zowel in België als in het
buitenland betaal- en kredietkaarten activeren (enkel met een
smartphone).

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