
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brussel, 11 februari 2016                         
 

Belfius eerste Belgische grootbank waar de klanten in fondsen 
kunnen beleggen via smartphone of tablet 

 

NEW ! 3D Touch® en Peek & Pop®. Om nog gemakkelijker te surfen. 
 

Vandaag 11 februari breidt Belfius Bank zijn digitaal aanbod alweer uit. De gebruikers van zijn 
apps op Belfius Direct Mobile en Belfius Direct Tablet (onder iOs of Android) zullen vanaf dan 
online in Belfius-fondsen kunnen beleggen via hun smartphone of tablet. Belfius is de eerste 
Belgische grootbank die deze service aanbiedt. 

Mobile banking heeft bij Belfius Bank de jongste maanden een steile opmars gekend, met bijna             
250 000 nieuwe gebruikers sinds januari 2015 en een totaal van 615 000 actieve gebruikers. Saldi of 
historiek raadplegen, betalen per QR code (ook in bepaalde winkelpunten), betaal- of kredietkaarten 
activeren, een pensioenspaarrekening openen, … en sinds december ook de mogelijkheid om nog 
sneller aan te loggen dankzij een digitale vingerafdruk. De apps van Belfius stellen hoe langer hoe 
meer functionaliteiten voor en daar komen er vandaag nog een aantal bij.  

Vanaf vandaag kunnen Belfius-klanten hun beleggingen nog gemakkelijker beheren en rechtstreeks 
via hun smartphone of tablet onder meer fondsen zoeken en erin beleggen.  

Zo eenvoudig is het:  

 

 

 

Ofwel weet de klant al in welk fonds hij wil beleggen… Dan 
moet hij gewoon (een deel van) de naam of de ISIN-code 
van het fonds invullen.  

 

Ofwel weet de klant nog niet in welk fonds hij wil 
beleggen…  
Dan heeft hij 2 mogelijkheden:  

o de selectie van de maand stelt hem een waaier 
voor van fondsen die gelet op de tendensen op 
markten een stijgingspotentieel hebben; 

o dankzij een zoekmotor kan hij het hele 
fondsengamma doorlopen. 



Dankzij Belfius Direct Mobile en Belfius Direct Tablet kunnen de klanten met enkele kliks beleggen in 
de fondsen die Belfius Bank voorstelt. Waar en wanneer ze maar willen, ook in het kader van 
maandelijkse beleggingen (Belfius Flex Invest Plan). Vanaf nu kan iedereen via mobile dus 
automatisch maandelijks beleggen vanaf 25 euro per maand.  

 
 
Online beleggen in fondsen: verminderde instapkosten en nu nog gemakkelijker dankzij de 
apps! 
 
Belfius Bank geeft automatisch 10 % korting* op de instapkosten voor online ingediende kooporders 
van fondsen. Bovendien biedt Belfius nog tot 30 april 2016 25 % extra korting* op de kosten.  
Deze kortingen* gelden voor orders die uitgevoerd worden via Belfius Direct Net of via de Belfius 
Direct Mobile en Belfius Direct Tablet apps. 
 
*Kortingen geldig op het hele gamma, behalve de monetaire fondsen, de pensioenspaarfondsen en de maandelijkse aankopen 
in een Flex Invest Plan. 

 

Nog meer nieuwigheden   

Naast de onlineaankoop of -verkoop van fondsen bieden de Belfius apps nog tal van andere nieuwe 
functionaliteiten, zoals: 

 een “Mobile Shop”, die de steeds ruimere waaier van via de apps aan te kopen producten 
weergeeft (kredietkaarten, pensioensparen,…),  

 

                       



 de instant access tot het saldo van een zichtrekening naar keuze en tot de laatste vijf 
verrichtingen – veruit de frequentste zoekopdrachten –, zelfs zonder te moeten aanloggen !  
 

 

 

 

Benieuwd naar een preview ? 

 

iOS : https://youtu.be/3okc-cJx8qY 

 

Android : https://youtu.be/opyPNW3pOQo 
 

 

 

NEW TECHNOLOGY ! 3D Touch® en Peek & Pop® : een nieuwe ervaring, een wereld van 

mogelijkheden… 

De revolutionaire 3D Touch® technologie en de Peek en Pop® functionaliteiten zijn nog maar net 
beschikbaar, maar toch al geïntegreerd in de Belfius Direct Mobile app, wat talrijke nieuwe 
perspectieven biedt. Zo zullen de eigenaars van een iPhone  6s of 6s Plus® al vanaf vandaag 
onmiddellijk toegang hebben tot het menu “Betalen of betaald worden via mobile” dankzij een simpele 
vingertoets en zonder dat ze eerst moeten aanloggen. Ze zullen ook nog sneller en intuïtiever kunnen 
navigeren in de historiek van hun rekening en in de details van hun verrichtingen… En dit is nog maar 
een begin ! 
 
Door als eerste bank in België de 3D Touch® en Peek & Pop® technologie in haar app te integreren, 
wil Belfius zich opwerpen als digitale voortrekker, zijn apps nog gebruiksvriendelijker maken en de 
klantentevredenheid verder verhogen.  

https://youtu.be/3okc-cJx8qY
https://youtu.be/opyPNW3pOQo


 

 

 

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

  
Perscontact 
Ulrike Pommee  
ulrike.pommee@belfius.be / press@belfius.be  
02 222 02 57  
www.belfius.com 
 

http://www.belfius.be/apps

