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KBC, CBC en KBC Brussels zijn de eerste Belgische banken die het betalen met Bancontact via
wearables aan hun klanten aanbieden. Hun klanten kunnen voortaan contactloos met Bancontact
betalen via een slimme armband, ring, horloge of sleutelhanger. Een première!

Een knappe Belgische primeur van KBC waar Bancontact Payconiq Company mee de hand in heeft.

Contactloos betalen met Bancontact is nu ook mogelijk via een slimme ring, horloge, armband of
sleutelhanger, ook wel wearables genoemd. Wearables zijn vandaag al lang geen gadgets meer,
geen tijdelijke fashion items maar wel praktische, nieuwe betaalmiddelen waarmee je contactloos
kan betalen. Zo wordt betalen nog gemakkelijker en persoonlijker. Om te betalen houd je de
wearable tegen het contactloos symbool op de betaalterminal die Bancontact-betalingen
aanvaardt, net zoals je dit kan doen met een contactloze Bancontact-kaart.

Contactloos en mobiel betalen zitten in de lift: vandaag doen Belgen het echt massaal. Ten
opzichte van februari 2020, toen er van het coronavirus nog geen sprake was, is het aantal
contactloze betalingen met de Bancontact-kaart maar liefst verdubbeld! Mobiele betalingen bij
een handelaar in de fysieke winkel met de Payconiq by Bancontact-app en de bank apps is met
66% gestegen. Contactloze kaartbetalingen en mobiele betalingen zijn dan ook zeer hygiënisch en
veilig, naast snel en gemakkelijk. Contactloos betalen met wearables zal zonder twijfel in de smaak
vallen.

“Bancontact Payconiq Company innoveert permanent en verheugt zich dan ook over deze
samenwerking met KBC die het mogelijk maakt dat klanten van KBC, CBC en KBC Brussels nu
contactloos kunnen betalen met Bancontact via een slimme armband, horloge, ring of
sleutelhanger,” vertelt Nathalie Vandepeute, CEO van Bancontact Payconiq Company. “Naast
contactloos betalen met de Bancontact-kaart, mobiel betalen met de Payconiq by Bancontact-
app, is het nu ook mogelijk om contactloos met wearables te betalen,” verduidelijkt ze.

Vandaag: KBC, CBC en KBC Brussels-klanten only

De compatibele wearables zijn bij KBC te koop via de website. In 4 eenvoudige stappen is je
debetkaart gekoppeld:

1. Bekijk het aanbod op de KBC-website
2. Koop de wearable via de site van de handelaar
3. Geef je kaart gegevens in aan het einde van je bestelling
4. Wanneer je de wearable ontvangt, activeer hem dan veilig via KBC Mobile. Instructies hoe dit

werkt, worden meegeleverd.

KBC neemt voortouw in contactloos betalen met
Bancontact via een slimme ring, horloge,
armband of sleutelhanger

https://www.kbc.be/particulieren/nl/product/betalen/wearables.html?zone=topnav
https://www.kbc.be/particulieren/nl/product/betalen/wearables/aanbod-wearables.html
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Belangrijke opmerking voor de pers
Sinds de fusie in 2018 is de naam van het bedrijf in ons land Bancontact Payconiq Company en de Belgische betaal-app heet
Payconiq by Bancontact.

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
In 2018 sloegen Bancontact Company en Payconiq Belgium de handen in elkaar en fuseerden tot Bancontact Payconiq Company.
Het bedrijf is een initiatief van AXA Bank, Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC. De betaalapp Payconiq by Bancontact, brengt
het beste van twee werelden samen. U kan er mobiel mee betalen, in alle veiligheid, zowel in winkels en in webshops als tussen
particulieren, en zelfs om facturen of rekeningen te betalen. De app richt zich tot alle Belgen - ze werkt immers op iOS- en
Android-smartphones - en is toegankelijk voor klanten van 20 banken. De app kan overal gebruikt worden waar u voorheen kon
betalen met de Bancontact – of – Payconiq-app. De Bancontact-kaart blijft de houvast voor elektronische betalingen, met meer
dan 1,43 miljard transacties in 2019 in België. De betaalapp en de betaalkaart vullen elkaar perfect aan zodat de gebruiker altijd en
overal vlot kan betalen.
Als lokale speler, biedt Bancontact Payconiq Company betaaloplossingen, veilig en op maat. Cashloze betaaloplossingen permanent
doen evolueren, ze meer en meer "onzichtbaar" maken, en dit in het kader van een sterke Belgische verankering, doorslaggevend
voor de bloei van onze eigen economie: dat is de grote uitdaging van ons bedrijf.
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