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Titel 

Viva Wallet start een strategisch partnerschap met Bancontact Payconiq Company voor de 
acceptatie van Bancontact bij hun handelaars in heel Europa 

 

Samenvatting 

Viva Wallet, de Europese Fintech-disruptor, biedt hun verkopers nu de mogelijkheid om 
Bancontact-betalingen in heel Europa te accepteren. 

 

Hoofdtekst 

Viva Wallet, bekend als de eerste Europese cloudgebaseerde digitale betalingsprovider met 
Microsoft Azure, biedt nu acquisitiediensten voor Bancontact Payconiq Company, de 
Belgische innovatieve onderneming achter het bekende Bancontact-betalingsschema. 
Bancontact-kaarthouders kunnen nu betalen bij meer dan 100.000 verkooppunten die in 
heel Europa door Viva Wallet worden bediend. 

“We zijn echt blij om deze samenwerking aan te gaan en Belgische consumenten de 
mogelijkheid te bieden om met hun Bancontact-kaarten te betalen, zowel online als in 
fysieke winkels, met een gerust hart en ongeëvenaard gemak. Met Viva Wallet kunnen onze 
verkopers 25 betaalmethoden accepteren en we zijn verheugd dat Bancontact er één van is” 
legt Dimitris Papaioannou uit, Country Manager van Viva Wallet in België. 

Overal waar Bancontact klanten zich in Europa bevinden, kunnen ze hun Bancontact-
debetkaart gebruiken in elke winkel die een Viva Wallet-betaalterminal gebruikt om 
betalingen te accepteren. Momenteel is Viva Wallet actief in 17 grote Europese landen. 

Nathalie Vandepeute, CEO van Bancontact Payconiq Company, benadrukt: “Mijn team en ik 
zijn erg tevreden over de nieuwe werkrelatie met Viva Wallet, een belangrijke Europese 
speler, die betaalterminals in 17 landen in Europa biedt. Werken met Viva Wallet zal het 
aantal verkooppunten verhogen dat elektronische betalingen aan hun klanten kan 
aanbieden. Dit is uitstekend nieuws, zowel voor bedrijven als voor consumenten, die steeds 
meer hun Bancontact-kaart willen gebruiken om aankopen te betalen waar ze zich ook 
bevinden – op de traditionele manier of contactless.” 

Om dit spannende nieuwe partnerschap te vieren, zullen Bancontact Payconiq Company en 
Viva Wallet een gezamenlijke promotiecampagne voeren om het gebruik van Bancontact-
kaarten bij Viva Wallet-terminals aan te moedigen. 

 

Over Viva Wallet 



Viva Wallet is een fintech disruptor die de manier waarop bedrijven betalen en betaald 
worden verandert. Het is de eerste Europese aanbieder van betaaldiensten die volledig 
Microsoft Azure cloud-gebaseerd is. 

Viva Wallet is een belangrijk lid van Visa en MasterCard voor het verwerven en uitgeven van 
diensten met directe connectiviteit met de kaartschema's die verwerkingsdiensten 
aanbieden via zijn eigen platform. 

Het biedt bedrijven van elke omvang de mogelijkheid om 25 betaalmethoden te accepteren 
met zijn innovatieve multi-functie Smart Android-betaalterminals, biedt kaartverwerking via 
zijn eigen cloud-gebaseerde infrastructuur, Card-Present en Card-Not-Present 
verwervingsdiensten, verkopersaccounts en debetkaart uitgeven. 

Viva Wallet is een goedgekeurde uitgever van elektronisch geld voor alle landen in de 
Europese betalingsruimte (EER-31). Viva Payments Services S.A. is bij de Kruispuntbank van 
Ondernemingen van de FOD Economie onder het nummer 0691.841.018 en bij de Nationale 
Bank van België geregistreerd om zijn diensten in het land vrij te kunnen aanbieden. 


