Persbericht - Brussel, 1 juni 2022

Bancontact Payconiq Company gaat samenwerking aan met Edenred, Monizze en Sodexo

Betaal je lunch mobiel met maaltijdcheques via
de Payconiq by Bancontact-app

Gebruikers van Edenred, Monizze en Sodexo kunnen vanaf nu met hun maaltijdcheques betalen
via hun smartphone. Ze hoeven hun maaltijdchequekaart maar één keer toe te voegen in de
Payconiq by Bancontact-app en rekenen hun lunch of inkopen voortaan makkelijk mobiel af.
De maaltijdcheque is het meest geliefde extralegaal voordeel in België. En Payconiq by Bancontact
is de meest gebruikte betaalapp van het land. Het was dus een kwestie van tijd voor Bancontact
Payconiq Company en de drie grote uitgevers van maaltijdcheques, Edenred, Monizze en Sodexo,
een samenwerking zouden aangaan.
Ticket Restaurant van Edenred, maaltijdcheques van Monizze en de Sodexo Lunch Pass worden als
nieuwe betaalmethodes toegevoegd aan de Payconiq by Bancontact-app. Dit betekent dat je via de
app makkelijk met maaltijdcheques betaalt voor je koffie of lunch bij je lokale Payconiq-handelaar.
In de winkel scan je de Payconiq-QR-code op de sticker van de handelaar. Biedt deze handelaar
Edenred, Monizze of Sodexo aan en aanvaardt hij ook betalingen via Payconiq, dan zal je je
maaltijdcheques automatisch als betaalmethode zien verschijnen (op voorwaarde dat je nog
voldoende saldo op je maaltijdcheques hebt staan). Je vult zelf het bedrag in, bevestigt de
transactie en het is gebiept! Geen zoektocht meer naar betaalkaarten in je portefeuille: je
maaltijdcheques zitten gewoon klaar in je vertrouwde betaalapp. De oplossing om met
maaltijdcheques te betalen via de Payconiq by Bancontact-app is vandaag alleen beschikbaar op
Payconiq-QR-codes op sticker, QR-codes op een betaalterminal of op een kassascherm volgen
nog.
De Payconiq by Bancontact-app is meer dan betalen alleen. Zo is het ook mogelijk om de
transactiehistoriek van je mobiele betalingen met maaltijdcheques te bekijken en om je huidige
saldo te consulteren.

VOORDELEN
“De Payconiq by Bancontact-app staat niet stil en pakt regelmatig uit met innovaties. De rekening
delen, trein- of bustickets aankopen in de app, geld doneren aan een goed doel, ... en nu komen
daar ook maaltijdcheques bij”, zegt Nathalie Vandepeute, CEO van Bancontact Payconiq Company.
“Zo maken we het leven van onze gebruikers stap voor stap eenvoudiger. Niet alleen de
consumenten, maar ook de handelaars hebben voordeel bij de integratie van maaltijdcheques in de
Payconiq by Bancontact-app. Zij kunnen de cheques aanvaarden zonder dat ze een betaalterminal
nodig hebben.”
Ook voor de drie maaltijdcheque uitgevers, Edenred, Monizze en Sodexo, zijn er alleen maar
voordelen: zij betreden het ecosysteem van Payconiq en breiden zo hun bereik uit van handelaars
die maaltijdcheques aanvaarden.
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Olivier Bouquet, Algemeen Directeur van Edenred België: "De integratie van Ticket Restaurant in de
Payconiq by Bancontact-app is een belangrijke stap voorwaarts in het vergemakkelijken van het gebruik
van maaltijdcheques en ook in het uitbreiden van het netwerk van handelaars die deze cheques
aanvaarden. Veel detailhandelaars, zoals marktkramers, foodtrucks en boerderijwinkels, willen de talrijke
gebruikers van Edenred maaltijdcheques aantrekken, maar beschikken niet altijd over een betaalterminal.
Dankzij deze samenwerking bieden we hen nu de mogelijkheid om te profiteren van het potentieel van
Ticket Restaurant zonder te investeren in een terminal".
“Deze samenwerking met Payconiq by Bancontact ligt in de lijn van de visie die we meer dan 5 jaar geleden
in gang hebben gezet en in perfecte harmonie met ons digitale DNA: het leven van onze gebruikers zo
gemakkelijk mogelijk maken door digitale, eenvoudige en veilige diensten aan te bieden”, aldus JeanLouis Van Houwe, oprichter en CEO van Monizze. “Toen we begonnen waren we de eerste die een 100%
digitale dienst aanboden. Nu tillen we het naar een hoger niveau: we geven gebruikers de mogelijkheid
om al hun betalingen via de Payconiq by Bancontact-app te doen. Kaarten zijn niet meer nodig, vanaf nu
volstaan een smartphone en een QR-code.”
"Onze eet-, winkel- en werkgewoonten zijn sinds twee jaar ingrijpend veranderd en sommige daarvan
zijn nu ingeburgerd. Met onze maaltijdcheques spelen we in op deze nieuwe routines. Door in te zetten
op efficiënte en gebruiksvriendelijke oplossingen, is het gebruik van maaltijdcheques makkelijker en
intuïtiever geworden. De koopkracht wordt hiermee versterkt, wat rechtstreeks bijdraagt tot het herstel
van de economie. Daarom mikken we op mobiele en online betalingen in samenwerking met
toonaangevende economische spelers zoals Payconiq," legt Sven Marinus, CEO van Sodexo, uit.

TIMING
Sinds januari liep er al een pilootproject in Antwerpen bij handelaars in de voedings- en drankensector die
een Payconiq-sticker met QR-code aanbieden. Nu volgt de lancering voor het grote publiek: alle lokale
Payconiq-handelaars die Payconiq via een QR-code sticker aanbieden en momenteel al maaltijdcheques
aanvaarden, zullen dit ook via Payconiq kunnen aanvaarden. Handelaars die nog geen Payconiq en/of
maaltijdcheques aanvaarden, kunnen dit aanvragen via de websites van de verschillende partijen. In het
kader van de nieuwe wetgeving omtrent elektronische betaalverplichting voor alle Belgische
ondernemingen vanaf 1 juli 2022, is dit een interessante samenwerking met Payconiq als elektronische
betaaloplossing.

HOE HET WERKT IN DE PAYCONIQ BY BANCONTACT-APP? SIMPEL!
Ga via het menu naar “Betaalmiddelen” of tik op “Diensten” onderaan het homescherm en ga naar
Maaltijdcheques. Daar voeg je jouw elektronische kaart van Edenred, Monizze of Sodexo toe als nieuwe
betaalmethode. Nog even inloggen op de pagina van jouw maaltijdchequeleverancier en klaar! Zorg ervoor
dat niet alleen je bankkaart, maar ook je bankrekening gekoppeld is aan de app. Dat kan je via het Menu
bij “Betaalmiddelen” toevoegen. Voortaan kan je via de Payconiq by Bancontact-app betalen met je
maaltijdcheques.
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Voor meer info
Over Bancontact Payconiq Company : bancontactpayconiq.com
Over de Bancontact-kaart : bancontact.com
Over de Payconiq by Bancontact-app : payconiq.be
Over Bancontact Payconiq Company
Als lokale speler biedt Bancontact Payconiq Company betaaloplossingen aan, veilig en op maat van elke handelaar, of het nu Payconiq
of Bancontact is. De grootste missie van het bedrijf is elektronische betaaloplossingen permanent te doen evolueren en ze zo
"onzichtbaar" mogelijk maken. En dit in het kader van een sterke Belgische verankering, wat doorslaggevend is voor de bloei van de
lokale economie.
De Payconiq by Bancontact-app biedt de mogelijkheid om veilig mobiel te betalen, in heel uiteenlopende situaties: in fysieke winkels,
van de kleine buurtwinkel tot de Delhaize-supermarkt, online op webshops, op restaurant, op café, in de kantine van de sportclub,
bij de dokter… Je kan er ook facturen mee betalen, de rekening delen onder vrienden en kleine of grotere bedragen doneren aan
verenigingen en goede doelen. De app richt zich tot alle Belgen - ze werkt immers op iOS- en Android-smartphones - en is
toegankelijk voor de klanten van 20 banken. Belgen betaalden in 2021 maar liefst 204 miljoen keer met de Payconiq by Bancontactapp of met een bancaire app die de Bancontact en/of Payconiq betaalmethoden aanbiedt.
De Bancontact-kaart blijft de referentie voor elektronische kaartbetalingen met een opwaartse beweging van contactloos betalen:
822,7 miljoen contactloze betalingen met de Bancontact-kaart in 2021. In 2021 zijn er in totaal 1,9 miljard betalingen verricht met de
Bancontact-kaart en de Payconiq by Bancontact -app of met een bancaire app die de Bancontact en/of Payconiq betaalmethoden
aanbiedt.
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