
 
Brussel, 2 december 2016    

 
Mobiel betalen 

Belfius, ING en KBC bouwen samen Payconiq verder uit 
 

Zonder kaart, zonder terminal, zonder contact: Payconiq maakt 
betalen met smartphone eenvoudiger dan ooit 

 
 
Belfius, ING en KBC/CBC willen mobiel betalen echt op de kaart zetten als een handig en veilig 
alternatief voor contante betalingen. Nu ook Belfius mee op de kar is gesprongen, gaan de drie 
banken samen de betaaloplossing Payconiq verder ontwikkelen en uitbouwen met 
loyaltyprogramma’s. Payconiq wordt al aanvaard in meer dan 11.000 winkels in België en zal 
worden geïntegreerd in het door Belfius, bpost en Proximus ondersteunde platform Citie. Dit 
akkoord zal de drie banken wapenen om het aandeel van de mobiele betalingen via 
smartphone verder te verhogen en het gebruik van digitale getrouwheidsprogramma’s te 
promoten.  
 
75% van de Belgen heeft een smartphone en Belfius, KBC en ING tellen samen al bijna twee miljoen 
klanten die actief en regelmatig mobile banking gebruiken voor een steeds ruimere waaier van 
verrichtingen. Via hun samenwerking binnen Payconiq willen Belfius, KBC en ING handelaars en 
consumenten een innoverende, beveiligde en voordelige betaalmethode zonder terminal en zonder 
bankkaart aanbieden, een betaalmethode die voldoet aan hun behoeften in een steeds mobielere en 
constant evoluerende wereld.  
 
Snel, gemakkelijk en voordelig 
 
De Payconiq app, die beschikbaar is op App Store en Google Play, kan worden gebruikt om een 
vriend terug te betalen op restaurant, om een doktersbezoek te betalen, om aankopen in de winkel of 
(binnenkort) op internet te betalen.  
 
De winkelier hoeft geen terminal te installeren voor Payconiq en de transactiekosten die hem 
gefactureerd worden, zijn zeer laag. Er zijn ook geen extra kosten. Binnenkort wordt Payconiq 
bovendien geïntegreerd in Citie, waardoor de gebruikers volop zullen kunnen genieten van de 
kortingen, voordelen, punten of coins die worden toegekend in het kader van de 
getrouwheidsprogramma’s van de aangesloten handelaars.  
 
De app is toegankelijk voor alle consumenten met een zichtrekening, of ze nu klant zijn bij Belfius, 
ING of KBC, of niet. Ze kunnen er snel en gratis mee betalen. Overal, op ieder moment, zonder 
contact. De app herkent de begunstigde automatisch, zodat deze zijn rekeningnummer zelfs niet meer 
hoeft in te voeren. De gebruiker geeft gewoon het te betalen bedrag aan en bevestigt de verrichting 
met zijn pincode. De transactie verschijnt daarna quasi in real time op het scherm (pc, smartphone of 
tablet) van de begunstigde.  
 

 

https://www.linkedin.com/company/payconiq/redirect?url=https://www.ing.jobs/Nederland/Vacatures/Vacature/Business-Developer-Payconiq-Belgium-Stationed-in-Belgium-1.htm&urlhash=u1v1&actionToken=p%3Dp%3Dbiz-company-login%26c%3D5bb7d766-1166-459d-8c5d-d2ef0e894e70%26m%3Dcompany_feed%26n%3D0%26t%3Da%3DisFolloweeOfPoster%3Dfalse%26distanceFromActor%3D-1%26actorType%3D%26likedByUser%3Dfalse%26targetId%3D%26recentCommentUrns%3D%26targetType%3D%26sponsoredFlag%3DORGANIC%26verbType%3Dlinkedin:share%26objectType%3Dlinkedin:article%26totalShares%3D0%26activityId%3Durn:li:activity:6172414991543607296%26recentLikerUrns%3D%26actorId%3Durn:li:company:9379691%26totalComments%3D0%26relevanceScore%3D0.0%26recentCommenterUrns%3D%26isPublic%3Dtrue%26time%3D-1%26totalLikes%3D0%26objectId%3Durn:li:article:9152532426991053650%26distanceFromNestedActor%3D-1%26s%3DORGANIC%26u%3Durn:li:activity:6172414991543607296&atv=2&actionType=CLICK


 

U zou er graag meer over weten?  
https://www.payconiq.com/ 

 
 
Perscontacten 
 
Belfius: Ulrike Pommée, + 32 2 222 02 57, ulrike.pommee@belfius.be of  press@belfius.be 
  
Payconiq: Joeri Lieten, +324 485 90 13 83, joeri.lieten@payconiq.com 
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