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KBC en CBC gaan hun elektronische
betaaldiensten voor handelaars uitbreiden door
samenwerking met Atos Worldline
KBC/CBC Bank en Atos Worldline willen hun samenwerking op het vlak van elektronische
betaaldiensten versterken. Door die samenwerking zullen KBC en CBC een nog betere
dienstverlening aan hun cliënten kunnen aanbieden. Beide partijen ondertekenden daarover
vandaag een principeakkoord.
Het aantal elektronische betalingen zit nog altijd in de lift. Met een betaalterminal kan de handelaar op een
onmiddellijke en zekere betaling rekenen, met bovendien maximale veiligheid en gebruiksgemak voor
hemzelf en zijn klant. De verdere ontwikkeling van het aanbod betaalterminals en bijbehorende diensten is
dan ook een logische stap binnen het voortdurend streven naar verbetering van het betalingsverkeer in
België.
KBC en CBC bieden via hun kantorennetwerk al geruime tijd en met succes betaalterminals en -diensten
aan. De expertise die ze daarmee hebben opgebouwd, willen KBC en CBC nu verder valoriseren door hun
kennis van de noden van hun cliënteel te bundelen met de technische kennis en mogelijkheden van Atos
Worldline. De complementariteit van beide spelers zal leiden tot een aanbod met toegevoegde waarde
voor de handelaars dat beter en sneller inspeelt op hun behoeften.
De manier waarop de handelaar betaalt en betaald wordt, maakt deel uit van het totale pakket aan
diensten waarmee KBC en CBC naar de handelaars stappen. De markt van betalen en betaald worden is
volop in beweging, aangewakkerd door ontwikkelingen als internet, mobiel betalen, en door nieuwe
marktspelers. KBC en CBC wensen hun rol als bevoorrechte partner van de handelaars in te vullen met
onder meer klantgerichte oplossingen in betaalverkeer. Atos Worldline kan dergelijke oplossingen leveren
door zijn voortdurende innovatie van betaalterminals en elektronische betaaldiensten.
Met het akkoord dat ze vandaag ondertekenden, bevestigen KBC/CBC en Atos Worldline hun intentie om
actief te werken aan een kader om elektronisch betalen te stimuleren en toegankelijker te maken voor
iedereen.
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