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Brussel, 20 september 2022
Belfius breidt Apple Pay uit tot Bancontact
Belfius- en Banx-klanten kunnen nu met Bancontact betalen
via Apple Pay
Belfius is de eerste Belgische bank die Bancontact via Apple Pay aanbiedt. Met hun Bancontact/Maestrobetaalkaarten die nu geïntegreerd zijn in Apple Pay, kunnen Belfius-klanten voortaan met hun iPhone of Apple
Watch echt overal betalen waar contactloze betalingen aanvaard worden. Bancontact via Apple Pay is
beschikbaar niet alleen voor Belfius-klanten, maar ook voor gebruikers van Banx, de gemeenschappelijke
digitale bankapp imagined by Proximus and powered by Belfius.
Twee maanden nadat Belfius Apple Pay lanceerde voor Mastercard- en Visa-kaarten, breidt het deze service eveneens
uit tot de Bancontact/Maestro-betaalkaarten. Zodoende biedt Belfius zijn klanten een echte veilige, beveiligde en
privébeleving aan om Apple Pay te gebruiken overal waar contactloze betalingen aanvaard worden, waardoor nu alle
betaals
mogelijk zullen zijn: Bancontact, Maestro, Mastercard en Visa.
De klanten moeten enkel hun iPhone of Apple Watch naast een betaalterminal houden om contactloos te betalen.
Elke aankoop met Apple Pay is veilig dankzij de identificatie met Face ID, Touch ID of een PIN-code op het toestel, en
ook dankzij een eenmalige unieke veiligheidscode. Apple Pay wordt aanvaard in kruidenierswinkels, apotheken,

De klanten kunnen ook gebruikmaken van Apple Pay op iPhone, iPad en Mac om sneller en vlotter aankopen te doen
via apps of op het internet via Safari, zonder een account te moeten aanmaken of voortdurend informatie over
bezorging en facturatie te moeten invoeren. Met Apple Pay wordt vlotter betalen mogelijk voor leveringen van
voeding en kruidenierswaren, online shopping, vervoer en parkeren enz. Apple Pay kan ook worden gebruikt voor
het betalen via apps op een Apple Watch.
Veiligheid en privacy staan centraal in Apple Pay. Als de klanten een krediet- of een betaalkaart gebruiken met Apple
Pay, worden de kaartnummers niet opgeslagen op het toestel en evenmin op de Apple-servers. Er wordt immers een
eenmalig zgn. Device Account Number toegekend, versleuteld en veilig opgeslagen in het Secure Element, een
volgens een sectorstandaard gecertificeerde chip die ontworpen werd om betaalinformatie veilig op te slaan op het
toestel.
Apple Pay is heel gemakkelijk te installeren. Op iPhone moet u enkel de Belfius-app openen en de stappen volgen
om de krediet- en betaalkaarten van Belfius toe te voegen. Zodra klanten een kaart toevoegen aan of in iPhone, Apple
Watch, iPad, en Mac, kunnen zij op dat toestel meteen gebruikmaken van Apple Pay. De klanten genieten voorts alle
voordelen van de Belfius-kaarten.
Bancontact via Apple Pay is niet alleen beschikbaar voor Belfius-klanten, maar ook voor gebruikers van Banx, de
gemeenschappelijke digitale bankapp imagined by Proximus and powered by Belfius

Voor meer informatie over Apple Pay: belfius.be/applepay
Contact
Belfius Bank & Verzekeringen
Ulrike Pommee, + 32 (0)2 222 02 57 / ulrike.pommee@belfius.be - press@belfius.be
www.belfius.be

2

Persbericht | 20 09 2022

