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Klanten van Belfius en Banx kunnen vanaf vandaag met
Bancontact betalen in Apple Pay. Apple Pay verandert de
manier waarop we betalen met een gemakkelijk, veilig en
discreet systeem. Met Apple Pay op iPhone, Apple
Watch, iPad en Mac kunnen klanten snel en gemakkelijk
hun aankopen betalen in winkels of op apps en websites.

De klanten moeten gewoon hun iPhone of Apple Watch in
de buurt van een betaalterminal houden om contactloos te
betalen. Elke aankoop met Apple Pay is veilig, aangezien
voor het authenticeren gebruikgemaakt wordt van Face ID,
Touch ID, of het wachtwoord van het toestel, naast een
eenmalige unieke en dynamische beveiligingscode.

Belfius is de eerste bank die Bancontact aanbiedt in Apple
Pay. Ook gebruikers van de digitale banking app Banx
kunnen met Apple Pay betalen in al hun favoriete winkels
die contactloze Bancontact-betalingen aanvaarden. Dat
houdt in dat de klanten van Belfius en Banx dankzij de
ondersteuning van Bancontact-betalingen met Apple Pay in
nog meer winkels kunnen betalen.

De komende weken zullen de klanten ook de mogelijkheid krijgen om Bancontact te gebruiken in
Apple Pay op iPhone, iPad en Mac, om snel en gemakkelijk aankopen te verrichten in apps of op
websites in Safari, zonder dat ze daarvoor een account moeten aanmaken of herhaalde keren hun
adres- en facturatiegegevens moeten invoeren.

Veiligheid en privacy staan centraal bij het betalen met Bancontact in Apple Pay. Als klanten Apple
Pay gebruiken, worden de kaartnummers zelf niet opgeslagen op het toestel, noch op de servers
van Apple. In plaats daarvan wordt aan het toestel een uniek accountnummer toegekend,
versleuteld en veilig opgeslagen in het Secure Element. Dat is een gecertificeerde chip, een
standaard in de sector, die ontworpen is om betaalinformatie veilig op het toestel op te slaan.

Bancontact instellen op Apple Pay is gemakkelijk. Op de iPhone volstaat het om de Wallet app te
openen, op het plusje (‘+’) te tikken en de stappen te volgen om een Belfius- of Banx-
Bancontactkaart toe te voegen. Zodra de kaart is toegevoegd op de iPhone, Apple Watch, iPad, of
Mac, kunnen de klanten op dat toestel meteen Bancontact in Apple Pay beginnen gebruiken.

Klanten van Belfius en Banx kunnen nu betalen
met Bancontact in Apple Pay

Een veilige, betrouwbare en discrete manier om met Bancontact te betalen met je iPhone of Apple Watch
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Voor meer informatie over Apple Pay, surft u naar: https://www.apple.com/benl/apple-pay/

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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