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KBC/CBC-Mobile Banking-app voor Windows 

 
Vanaf vandaag kunnen ook Windows Phone-gebruikers de mobilebankingapp van KBC en CBC 
downloaden. Daarmee zijn KBC en CBC de eersten op de Belgische markt met een 
mobilebankingapp voor de Windows Phone*. Windows 8 is na de lancering het derde grootste 
mobiele operatingsysteem geworden. KBC en CBC willen hun cliënten in die groeiende markt 
daarom bedienen met een native app die volledig is aangepast aan de look-and-feel van de 
Windows Phone 8, maar ook compatibel is met Windows 7.5 en 7.8.  
 
Met de KBC/CBC-Mobile Banking-app 

 gebeuren alle betalingstransacties, zoals overschrijvingen, in realtime (van en naar KBC/CBC-
rekeningen); 

 kunnen cliënten ook geld overschrijven naar rekeningen van derden die niet in het 
begunstigdenbestand van hun KBC-Online zijn opgeslagen; 

 krijgen de cliënten een optimale gebruikerservaring op maat van elk toestel/platform. KBC gebruikt 
immers alleen full native apps. Zo wordt de look-and-feel van smartphones maximaal 
gerespecteerd en het grotere scherm van de iPad en Android-tablets optimaal gebruikt; 

 kunnen cliënten rekeninginformatie tot één jaar terug in de tijd raadplegen; 
 kunnen cliënten hun verrichtingen met hun kredietkaarten raadplegen; 
 is ook scashen geen probleem: cliënten kunnen met een QR-code en hun smartphone eenvoudig 

geld overschrijven tussen rekeningen.  
 

KBC- en CBC-cliënten die deze gratis, gebruiksvriendelijke, snelle en veilige app willen gebruiken, 
kunnen surfen naar www.kbc.be/mobilebanking. Daar staat een uitgebreide FAQ en alle informatie over de 
installatieprocedure en de veiligheid. 
 
Inspelen op de behoeften van de cliënt 
Met de app voor de Windows Phone spelen KBC en CBC in op de veranderende behoeften van cliënten 
die meer en meer willen bankieren wanneer zij dat willen en via het platform van hun keuze. KBC-Mobile 
Banking-gebruikers loggen bijvoorbeeld drie keer vaker in dan KBC-Online-gebruikers.  
 
Begin januari lanceerden KBC en CBC bovendien de KBC-Mobile Business Banking-app – de eerste echte 
mobilebankingapp voor ondernemers. Die app werd ondertussen al door meer dan 5 000 ondernemers 
gedownload.  
 
* KBC- en CBC-cliënten kunnen de nieuwe generatie gratis mobilebankingapps voor iPhone, iPad en Android-gebaseerde 
smartphones en tablets al gebruiken sinds 2011.  
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