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Samenleggen voor een verjaardagscadeau? Het wekelijkse rondje op café eerlijk verdelen? Dankzij
de nieuwe groepspot-functionaliteit van Payconiq by Bancontact leg je makkelijk geld samen via
de app.

Gedaan met de rammelende collectebus op kantoor wanneer een collega met pensioen gaat. Geen
nood meer om voor te schieten voor het eten omdat nog niet iedereen heeft betaald. Voortaan kan
je de ouderwetse groepspot vervangen door een digitale versie in de Payconiq by Bancontact-app.
Wil je een bedrag verzamelen met vrienden of familie voor een cadeau, een weekendje weg of een
kroegentocht? Dat kan simpelweg via de app! Je maakt een groepspot aan, nodigt je vrienden uit
om bij te leggen en krijgt een overzicht van alle bijdragen die je al hebt verzameld rechtstreeks in de
app. Ook op groepsreizen of om gezamenlijke boodschappen te betalen kan zo’n digitale groepspot
handig zijn.

HOEWERKT HET?

1. Tik op de knop ‘Ontvangen’ en op ‘Maak een groepspot aan’.

2. Voer een bedrag in of laat het bedrag leeg zodat iedereen een vrije bijdrage kan doen.

3. Stuur het verzoek om bij te leggen naar je vrienden via een bericht, Whatsapp of via mail.

Als organisator kan je op elk moment de bijdragen in de groepspot opvolgen. In de ‘Groepspot’
feature vind je een overzicht van alle groepspotten die je al gemaakt hebt en wie hoeveel heeft
bijgedragen.

Er kunnen maximum 30 bijdragen verzameld worden per groepspot. Het verzoek om bij te dragen
blijft 30 dagen geldig.

Een digitale groepspot heeft het voordeel van de duidelijkheid! Geen gedoe meer met het
voorschieten van geld of met mensen die je later nog wel een keertje zullen terugbetalen. In drie
korte stappen heb je al een groepspot aangemaakt en voor je vrienden is het eenvoudig om bij te
leggen: ze klikken op het verzoek om bij te dragen, geven het bedrag of bevestigen het en hun
bijdrage is geleverd!

Maak een digitale groepspot aan in de
Payconiq by Bancontact-app
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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 Bancontact-
app 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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