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Banx blijft innoveren en biedt klanten nu ook Apple Pay aan 
 
Een jaar na de lancering van de app blijft Banx het leven van zijn klanten makkelijk maken. Vanaf vandaag 
kunnen Banx-klanten betalen met Bancontact via Apple Pay: een veilige, beveiligde en persoonlijke 
manier om mobiel en contactloos te betalen. Mastercard- & Maestro-betalingen via Apple Pay in de 
Banx-app worden ook ondersteund. Voor Banx-klanten betekent dit dat ze Apple Pay kunnen gebruiken 
overal waar contactloos betalen mogelijk is. 
 
Vanaf vandaag biedt Banx zijn klanten Apple Pay aan: een veiligere, meer beveiligde en persoonlijke 
manier van betalen waardoor klanten hun betaalkaart niet aan iemand anders moeten overhandigen, 
geen toetsen hoeven aan te raken of cash geld te wisselen - en die de kracht van de iPhone gebruikt om 
elke verrichting te beschermen. 

Om Apple Pay te gebruiken en contactloos te betalen, houden Banx-klanten hun iPhone of Apple Watch 
gewoon naast de betaalterminal. Elke aankoop met Apple Pay is veilig, omdat deze wordt geverifieerd 
met Face ID, Touch ID of een wachtwoord op het toestel, en een eenmalige unieke dynamische 
beveiligingscode. Apple Pay wordt aanvaard in supermarkten, apotheken, taxi's, restaurants, koffiebars, 
winkels en in veel andere zaken. 

Banx is samen met Belfius Mobile een van de eerste twee bankapps in België die Bancontact via Apple 
Pay aanbiedt. Klanten kunnen Apple Pay gebruiken in al hun favoriete winkels die contactloze Bancontact-
betalingen aanvaarden. De komende weken kunnen klanten Bancontact ook gebruiken via Apple Pay op 
iPhone, iPad en Mac om snel en makkelijk aankopen te doen in apps of op het web zonder een account 
aan te maken of telkens opnieuw verzendings- en facturatiegegevens in te voeren. Apple Pay werkt ook 
voor in-appbetalingen met de Apple Watch. 

Om Apple Pay in te stellen moet u enkel de Banx-app op de iPhone openen en de stappen volgen om de 
krediet- en betaalkaarten van Banx toe te voegen. Heeft een klant een kaart toegevoegd op zijn iPhone, 
Apple Watch, iPad en Mac, dan kan hij op dat toestel meteen aan de slag met Apple Pay.  

Banx legt de lat voor digitaal bankieren hoger 

De Banx-app wil sinds zijn lancering beter inspelen op de behoeften van consumenten in de digitale 
wereld van vandaag en de lat voor digitaal bankieren hoger leggen. De digitale bankapp imagined by 
Proximus and powered by Belfius staat voor een snelle, efficiënte en betrouwbare bankervaring. De 
integratie van Apple Pay illustreert hoe innovatief Banx is.  

Veiligheid en privacy staan voorop bij deze betalingen. Wanneer klanten een betaalkaart gebruiken met 
Apple Pay, wordt een uniek Device Account Number toegewezen, versleuteld en veilig opgeslagen in het 
Secure Element, een gecertificeerde chip die voldoet aan de normen binnen de sector en ontworpen is 
om de betaalgegevens veilig op te slaan op het toestel. 
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Over Banx 

Banx is een volledig digitale en volledig Belgische bankervaring van de nieuwe generatie imagined by Proximus and powered by Belfius, 

waarmee klanten bewustere keuzes kunnen maken.  

 

Surf voor meer informatie naar www.banx.be 

 

Over Proximus 
Proximus Group (Euronext Brussel: PROX)is een leverancier van digitale diensten en communicatieoplossingen op de Belgische en 
internationale markt. Door consumenten communicatie- en entertainmentervaringen en bedrijven digitale transformatie aan te bieden, 
openen we een wereld van digitale mogelijkheden om beter te leven en slimmer te werken. Dankzij geavanceerde onderling verbonden 
vaste en mobiele netwerken biedt Proximus altijd en overal altijd toegang tot digitale diensten en gegevens, en tot een breed aanbod van 
multimedia content. Proximus is een pionier in ICT-innovatie, met geïntegreerde oplossingen op basis van IoT, data-analyse, cloudservices 
en beveiliging. 

Proximus heeft de ambitie om de referentieoperator in Europa te worden met netwerken van de volgende generatie, een echte digitale 
mindset en een geest van openheid voor partnerschappen en ecosystemen, en wil tegelijk bijdragen tot een veilig, duurzaam, inclusief en 
welvarend digitaal België.  

In België biedt Proximus zijn belangrijkste producten en diensten aan onder de merknamen Proximus, Mobile Vikings en Scarlet. De groep 

is ook actief in Luxemburg onder de merknamen Tango en Telindus Luxembourg, en in Nederland via Telindus Nederland. De internationale 

carrieractiviteiten van de groep zijn in handen van BICS, een toonaangevende internationale communicatie-enabler, een van de 

belangrijkste wereldwijde carriers van spraakdiensten en de belangrijkste leverancier van mobiele datadiensten wereldwijd. Met Telesign 

heeft de groep ook een snelgroeiende leider in digitale identiteitsdiensten in huis, die diensten levert aan 's werelds grootste 

internetmerken, digitale kampioenen en cloud native bedrijven. 

 

Met 11.532 medewerkers, die zich allemaal engageren om klanten een superieure ervaring te bieden, boekte de groep een onderliggende 

omzet van 5.578 miljoen euro eind 2021. 

 

Surf voor meer informatie naar www.proximus.com & www.proximus.be. 

 

Over Belfius Bank & Verzekeringen 

Belfius Bank en Verzekeringen is een lokaal verankerde bankverzekeraar die zijn commerciële activiteiten in België uitoefent in drie 

domeinen: retail en commercial banking, financiële diensten voor de overheidssector & corporate en  verzekeringen. Belfius heeft 150 jaar 

ervaring in de publieke sector en 50 jaar ervaring in het segment van de particuliere klanten. De bank is via de Federale Participatie- en 

Investeringsmaatschappij (FPIM) in handen van de Belgische Staat. 

 

Surf voor meer informatie naar www.belfius.be 
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