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Belfius innoveert en lanceert Belfius Track:
Robo-advies met een - touch :
Mobile first - Digitaal
Robo-advies MifiD II compliant
Voor, door en met millennials
24u/24, 7 dagen op 7
Eenvoud & transparantie
Openen, consulteren, (periodiek) bijstorten, geld
opnemen of stopzetten via alle devices
Met ondersteuning van Belfius Connect adviseurs
Via chat, video of telefoon

1.236.000

900.000

500.000
250.000

1.236.000
mobiele gebruikers

vel One
y Level

Beste mobiele
bank app

BELFIUS
MOBILE
Eerste en enige bank
Ruimste aanbod mobiel
in België met mobile
beleggen: pensioen,
first ‘Digitaal
fondsen, recurrent
beleggingsadvies’
beleggingsplan, IPO,
MIFIDII compliant
obligaties
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• Millennials zijn
permanent
verbonden, open
voor nieuwe ideeën
en technologie

Specifieke
beleggingsbehoeften

Millennials zijn niet
vertrouwd met
beleggen. Slechts 1 op
de 8 heeft reeds belegd

1/8

VOOR, MET &
DOOR
MILLENNIALS

• Eenvoud
• Transparantie
• Wensen zich om
niets zorgen te
maken

Innovatief onderzoek naar
behoeften en verwachtingen:
• Aandacht (eye-tracking)
• Emotie (facial EMG)
• Engagement (galvanic
skin response)

Groepssessies
Individuele sessies
UX-testing van de oplossing

In slechts enkele kliks
zicht op wat de
portefeuille kan
opbrengen

Belfius expertise in
combinatie met onze
algoritmes stellen een
portefeuille samen op
maat van de klant

Roboadvice
met een
touch
Intuïtieve en
transparante opvolging
van de portefeuille

Ondersteuning van onze
Belfius Connect adviseurs
via chat, video of
telefonisch

DEMO
BELFIUS TRACK

Belfius Track
Belfius innoveert en lanceert een nieuwe robo-advice oplossing ontworpen voor, door en met millennials.

BELFIUS TRACK

SIMULATIE

FONDS OP UW MAAT

INTUÏTIEVE OPVOLGING

EENVOUDIG BIJSTORTEN

14,42

(3,01 %)

BELFIUS
PopUp

Belfius PopUp
“Belfius lanceert Belfius PopUp om zijn klanten met Belfius Mobile zoveel meer te bieden dan alleen bank- en
verzekeringsdienten: kaartloos tanken, mobiliteit, dienstencheques, hockeytickets kopen en nog veel meer
komende in 2019”

31
log-ons
/maand

EXTREME
KLANTENFOCUS

DAGELIJKS GEBRUIK
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•

Klanten gebruiken dagelijks
hun Belfius Mobile app

•

Dus is het makkelijk om van
hieruit een extra dienst te
gebruiken

•

•

Niet-financiële diensten
met hetzelfde gekende
gebruiksgemak van de
Belfius Mobile app

BELFIUS
POPUP

GEMAK VAN
LOG-ON & BETALEN
•

Geen extra (app) downloads,
registratie of log-ins

•

Gemak van log-on via TouchId,
FaceId of Paswoord

Optimale user-experience - •
data niet opnieuw
invoeren

Gemak van betaling: niet nodig
om gegevens in te voeren -> in
1 click bevestigen

•

1 extra dienst per maand

Belfius PopUp
Belfius lanceert Belfius PopUp om zijn klanten met Belfius Mobile nog zoveel meer te bieden dan alleen bank- &
verzekeringsdiensten: Kaartloos tanken, mobiliteit, dienstencheques, hockey-tickets kopen en nog veel meer komende in 2019

1 POP-UP
PER MAAND
01.2019

01.2019

1
KAARTLOOS TANKEN

- Primeur in België
- Kaartloos betalen van
tankbeurt

- In eerste instantie bij
Lukoil stations

- Kortingsbonnen en
promoties
rechtstreeks in de app

02.2019

2
BELFIUS EUROHOCKEY
CHAMPIONSHIP TICKETS
- Belfius heeft een
hart voor Hockey

- Ticketverkoop
Belfius EuroHockey
championships

….

3
SODEXO DIENSTEN CHEQUES
AANKOPEN & BEHEREN
- Sodexo diensten
cheques direct
aankopen en beheren
binnen Belfius Mobile

- Aankopen van

- 16 - 25 Augustus

dienstencheques in
enkele clicks

- Verkoop van zowel

- Real-time overzicht

dag- als tornooitickets

van gebruikte/
beschikbare
dienstencheques

Belfius PopUp
Belfius lanceert Belfius PopUp om zijn klanten met Belfius Mobile nog zoveel meer te bieden dan alleen bank- &
verzekeringsdiensten: Kaartloos tanken, mobiliteit, dienstencheques, hockey-tickets kopen en nog veel meer komende in 2019

03.2019

02.2019
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….

4

5

…

DE LIJN TICKETS
AANKOPEN & BEHEREN

NMBS TICKETS
AANKOPEN

+ NOG VEEL MEER

Belfius PopUp
Belfius lanceert Belfius PopUp om zijn klanten met Belfius Mobile nog zoveel meer te bieden dan alleen bank- &
verzekeringsdiensten: Kaartloos tanken, mobiliteit, dienstencheques, hockey-tickets kopen en nog veel meer komende in 2019

LOG-IN

POPUP

KAARTLOOS TANKEN

Kaartloos tanken

75,00

Koop een
Croissant in
de shop en
krijg een
gratis koffie !
SPECIAAL AANBOD IN DIT STATION

EUROHOCKEY TICKETS

DIENSTENCHEQUES

PSDII

Belfius is de eerste Belgische bank om PSD2 API’s in productie ter
beschikking te stellen
Deze eerste 3 API’s laten toe om:

https://developer.belfius.be

Saldo en transacties van
zichtrekeningen te consulteren
1
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Overschrijvingen vanuit die
zichtrekeningen te initiëren

Een makkelijke manier om de
toestemming van een gebruiker te
krijgen in de Belfius-omgeving.
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Belfius API Marketplace
https://developer.belfius.be

BESCHIKBARE API’s

TOEGANG TOT API MARKETPLACE

API Marketplace

+
API Marketplace zal in de toekomst verder uitgebreid worden met de
volledige scope van PSDII API’s waaronder o.a. Instant Payments
API

API Marketplace is een publieke website:
Iedereen heeft toegang tot de documentatie en de test
omgeving (sandbox) mits registratie
Tot september 2019 zal Belfius op een gecontroleerde manier
toegang verlenen aan vergunde ‘Third Party Payment Providers’.

In 2018, hebben we 2-maal
gevraagd aan alle Belgische
Banken of hun API’s ter
beschikking zijn

Op vandaag moeten
we betreuren dat er
nog API’s geen ter
beschikking zijn

Als andere banken
hun API’s ter
beschikking stellen
zijn we klaar om die te
gebruiken

PSDII

We verwachten de In juni hebben we onze
gebruikers bevraagd
eerste API’s van
naar hun interesse in
andere banken niet
centralisatie van
voor maart 2019
zichtrekeningen

100.000
Klanten hebben aangegeven
1 of meerdere zichtrekeningen te
willen integreren in Belfius Mobile

Klanten hebben aangegeven
1 of meerdere zichtrekeningen te
willen integreren in Belfius Mobile

