
MOBIEL 
BETALEN.
CHECK!

  Veilig terug gaan winkelen doe je 
met de Payconiq by Bancontact-app.

Betaal gerust mobiel.

Het mag weer! We kunnen opnieuw winkelen en onze 
lokale handelaars steunen. Daar hebben we allemaal 
samen voor gezorgd. En dat moeten we blijven doen, 
want we willen dat de winkels open blijven. 
We gaan het slim aanpakken: afstand houden, mondmas-
kers dragen, handen wassen en mobiel betalen. Betalen 
met de Payconiq by Bancontact-app is een makkelijke 
manier om jezelf en anderen veilig te houden tijdens het 

shoppen. Je zal ervan versteld staan hoe simpel het is.
Download de app op je smartphone, koppel je Bancontact-
kaart en je bankrekening. Dan ben je klaar om van alle 
mogelijkheden van mobiel betalen te genieten. 
Je kan de app gratis downloaden op je smartphone via 
Google Play of de App Store. 

Meer info? Surf dan naar www.payconiq.be

Betalen in de 
winkel

Betalen tussen
vrienden

Betaalverzoek 
sturen*

Online
betalen

Betalen vanop
afstand*

Scan de QR-code in de winkel 
(op de sticker, de tablet, het kas-
sascherm van de handelaar of de 
terminal). Bevestig de betaling 
met je pincode op je smartphone. 
En betaald!

Maak een QR-code aan in de app. 
Geef het bedrag in. Laat je vriend 
jouw code scannen met zijn/
haar Payconiq by Bancontact-
app (of een andere bank-app). 
En betaald! Je kan je vrienden 
ook vanop afstand betalen via de 
contactenlijst in de app.*

Moet iemand je nog geld? Je kan 
met de Payconiq by Bancontact-
app een betaalverzoek vanop 
afstand naar één van je contacten 
sturen. Zo kan hij/zij je meteen 
terugbetalen. 

Scan de QR-code op het scherm 
met je smartphone en bevestig de 
betaling met je pincode.
Of betaal rechtstreeks via de 
app van de handelaar. Pincode 
ingeven en klaar!

Selecteer de handelaar in de 
‘Winkellijst’ in de app. Geef het 
bedrag in op je smartphone en 
bevestig met je pincode. Betaald! 
Bovendien kan je in de winkellijst 
ook zien bij welke handelaren 
in je buurt je met de app kan 
betalen. 

Geen probleem. In een mum van tijd en zonder extra investeringen kan u met Payconiq van 
start gaan. U wordt onmiddellijk in de ‘Winkellijst’ opgenomen in de app en ontvangt de voor 
uw zaak unieke QR-code-sticker. Zo betalen uw klanten makkelijk, snel en veilig met hun 
Payconiq by Bancontact-app in uw zaak. Klanten met KBC Mobile of CBC Mobile  kunnen ook 
de Payconiq QR-code scannen. 

Vraag uw Payconiq-betaaloplossing aan via www.ikwilpayconiq.be

*Deze functies zijn beschikbaar indien u ook uw bankrekening heeft gekoppeld aan de app en u klant bent bij één van de volgende banken: 
AXA, Belfi us, BNP Paribas Fortis, CBC Banque, Fintro, Hello bank!, ING, KBC Bank en KBC Brussels.

DOWNLOAD 
DE APP OP JE 

SMARTPHONE

Alle mogelijkheden om veilig te betalen met de app op een rijtje

U bent handelaar en wilt uw klanten mobiel laten betalen?


