
Al uw zichtrekeningen verzameld in 
één enkele bank app : 

binnenkort mogelijk bij Belfius 
 

Nieuw bij Belfius vanaf 2018
Belfius maakt het mogelijk voor al zijn klanten 
om al hun zichtrekeningen bij andere Belgische 
en Europese financiële instellingen 
rechtstreeks te integreren in de Belfius Mobile 
app en transacties vanaf die rekeningen uit te 
voeren



Al uw rekeningen samen in de beste 
Belgische bank app

Al uw zichtrekeningen 
verzameld in de beste bank 

app van België, 
het is mogelijk! 

       Belfius wenst bij de  
eerste Belgische  
banken te zijn die  

het mogelijk maakt om 
zichtrekeningen van 

andere banken te 
integreren in  

zijn app 

Groeperen van alle 
zichtrekeningen van de 
klant in de beste bank 

app van België

Uitvoeren van 
betalingen vanaf alle 
zichtrekeningen van 

de klant via 1 app 

Dezelfde uitstekende 
klantenervaring voor alle 

zichtrekeningen in alle 
digitale kanalen van 

Belfius 

Wat zal 
binnenkort  

mogelijk zijn? 



Al uw rekeningen samen in de beste 
Belgische bank app

Tous vos comptes à vue dans 
l’app bancaire la mieux notée 
en Belgique, c’est possible! 

 

De mogelijkheid om alle zicht- 
rekeningen privé & professioneel toe 

te voegen in alle digitale kanalen 

       Belfius wenst bij de  
eerste Belgische  
banken te zijn die  

het mogelijk maakt om 
zichtrekeningen van 

andere banken te 
integreren in  

zijn app 



Tous vos comptes à vue dans 
l’app bancaire la mieux notée 
en Belgique, c’est possible! 

 

De klant kan indien gewenst toegang 
hebben tot het overzicht van al zijn 

zichtrekeningen, het saldo en de 
historiek van verrichtingen in real-time 

Groeperen van alle 
zichtrekeningen van de 
klant in de beste bank 

app van België



Tous vos comptes à vue dans 
l’app bancaire la mieux notée 
en Belgique, c’est possible! 

 

De klant kan eveneens 
overschrijvingen uitvoeren vanaf 
al zijn zichtrekeningen via 1 app

Uitvoeren van 
betalingen vanaf alle 
zichtrekeningen van 

de klant via 1 app 



Tous vos comptes à vue dans 
l’app bancaire la mieux notée 
en Belgique, c’est possible! 

 

De klant kan al zijn zichtrekeningen 
beheren met dezelfde excellente 

klantenervaring die hij gewoon is van 
Belfius 

Dezelfde uitstekende 
klantenervaring voor alle 

zichtrekeningen in alle 
digitale kanalen van 

Belfius 



Transparantie voor de klant

Gebruik van data uitsluitend in geval van 
waardecreatie voor de klant

Respect voor de privacy van de klant

In alle veiligheid 
en met respect 
voor de privacy 

van de klant

Belfius Mobile is de 
meest veilige plaats op 
de smartphone van de 

klant

Groeperen van 
zichtrekeningen is 

enkel mogelijk met de 
uitdrukkelijke toelating 

van de klant 

De klant krijgt eveneens een 
overzicht van alle derde 
partijen die hij toegang 

gegeven heeft om gegevens 
van zijn Belfius zicht- 

rekening te  
raadplegen    

Belfius behandelt de 
gegevens van andere 
banken met hetzelfde 
transparante privacy 

charter 



Transparence pour le client

L’utilisation de data que pour créer de la valeur

Respect de la vie privée

Onze procedures voor toegang tot de 
gegevens (login) en bevestiging van de 

betalingen (handtekening) zijn zo 
ontworpen om extreem veilig te zijn

Belfius Mobile is de 
meest veilige plaats op 
de smartphone van de 

klant

Nos procédures d’accès aux données 
(login) et de confirmation de  

paiements (signature) sont conçues  
pour être extrêmement sûres



Transparence pour le client

L’utilisation de data que pour créer de la valeur

Respect de la vie privée

De klant kan op elk moment ervoor 
kiezen om de centralisatie van zijn 

zichtrekeningen bij Belfius te 
beëindigen  

Groeperen van 
zichtrekeningen is 

enkel mogelijk met de 
uitdrukkelijke toelating 

van de klant 



Transparence pour le client

L’utilisation de data que pour créer de la valeur

Respect de la vie privée

De klant kan eveneens op elk 
moment de toelatingen die hij/zij 
gegeven heeft aan derde partijen 

beëindigen 

De klant krijgt eveneens een 
overzicht van alle derde 
partijen die hij toegang 

gegeven heeft om gegevens 
van zijn Belfius zicht- 

rekening te  
raadplegen    



Transparantie voor de klant

Gebruik van data uitsluitend in geval van 
waardecreatie voor de klant

Respect voor de privacy van de klant

Het privacy charter werd in 2017 
gepubliceerd en individueel 

meegedeeld aan alle klanten van 
Belfius

Belfius behandelt de 
gegevens van andere 
banken met hetzelfde 
transparante privacy 

charter 


