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KBC/CBC en Atos Worldline
ondertekenen verkoop- en
marketingovereenkomst
Kaartbetalingen voor handelaars in
België via smartphone en tablet
KBC en CBC bieden hun handelaars op de Belgische markt de mogelijkheid aan om
op verplaatsing betalingen te ontvangen met KBC-Pay Me/XENGO for CBC, een
mobiele betaaloplossing voor bank- en kredietkaarten in combinatie met een
smartphone of tablet. Het aanbod is vanaf maandag 3 juni 2013 beschikbaar in de
KBC- en CBC-bankkantoren.
Dat is het eerste resultaat van de verkoop- en marketingovereenkomst die Atos
Worldline enerzijds en KBC en CBC anderzijds vandaag ondertekenen. Beide
partijen werken intensief samen om het aanbod voor de handelaars continu te
optimaliseren en aan te passen aan de huidige noden in de markt.
Met deze eerste lancering in het kader van de verkoop- en marketingovereenkomst willen KBC, CBC en Atos
Worldline hun pioniersrol bevestigen in de zich snel ontwikkelende markt van ‘betalen en betaald worden’.
In België is er immers nog een groot potentieel om de aanvaarding van kaartbetalingen te verhogen ten
opzichte van onze buurlanden.
KBC en CBC werken al meer dan twee jaar succesvol samen met Atos Worldline voor de verkoop van
betaalterminals. Die samenwerking bouwen ze nu verder uit met de verkoop- en marketingovereenkomst,
die de complementariteit van beide organisaties ten volle benut.
KBC en CBC zetten hun opgebouwde expertise en lokaal kantorennetwerk in om handelaars oplossingen op
maat voor betalingsverkeer aan te reiken.

Atos Worldline, het expertisecentrum van Atos voor hoogtechnologische transactiediensten en de
marktleider in België op het vlak van elektronisch betalingsverkeer, kan dergelijke oplossingen leveren
dankzij de voortdurende vernieuwing van betaalterminals en elektronische betaaldiensten.
Zo maakt KBC-Pay Me (XENGO for CBC) elektronisch betalen toegankelijker voor handelaars die al
gebruikmaken van een smartphone of tablet en biedt het een makkelijk en veilig alternatief voor het
gebruik van cash.

Eenvoudig, makkelijk en veilig in gebruik
De werking is eenvoudig. De handelaar opent de KBC-Pay Me- of XENGO for CBC-app op zijn smartphone of
tablet en start de verkooptransactie. De klant bevestigt de betaling op een compactekaartlezer, de XENGO,
een afzonderlijk toestel dat draadloos via Bluetooth® communiceert met de app. De smartphone van de
handelaar wordt zo een lichte en compacte betaalterminal voor het ontvangen van kaartbetalingen. Met de
kaartlezer zijn de kaartbetalingen even veilig (chip en pin) als betalingen op een traditionele betaalterminal.
Bovendien komen de inkomsten snel op de rekening. Veiligheid voor klant en verkoper, zekerheid van
betaling en een vlotter overzicht van de inkomsten zijn vandaag belangrijke troeven.
De handelaar kan de XENGO-kaartlezer in de kantoren van KBC en CBC kopen voor 99 euro. De KBC-Pay Meapp kan hij gratis downloaden in de appstore of op www.kbc.be/mobile. KBC-Pay Me kan worden
geïnstalleerd op toestellen met een Android- of iOS-besturingssysteem.
Willy Walraeve, CEO van Atos Worldline in de Benelux: “Het past in onze ambitie van vernieuwingsstrategie
waarbij we innovatie hoog in het vaandel dragen. Alternatieve betaalmethoden, zoals mobiel betalen vallen
stilaan niet meer weg te denken en we willen daarin ten volle onze pioniersrol opnemen. We zijn verheugd
over de samenwerking met KBC en CBC, die een nieuwe stap is in een gezamenlijke en professionele aanpak
voor onze gebruikers. We openen hiermee een nieuw marktgebied en zijn ervan overtuigd dat dit
makkelijke, eenvoudige en snelle systeem dé oplossing is voor heel wat handelaars voor wie de drempel tot
nog toe te hoog was.”
“Deze snelle lancering toont aan dat de gebundelde kracht van de verkoop- en marketingovereenkomst
tussen Atos Worldline, KBC en CBC specifieke oplossingen biedt voor reële noden van onze cliënten”, zegt
Ivo De Meersman, directeur Betalingsverkeer en Kaarten van KBC. “Als bank willen we onze voortrekkersrol
blijven opnemen om het betalingsverkeer in de Belgische markt nog efficiënter te maken. Daarom willen we
oplossingen aanreiken die aansluiten bij de diverse betaalbehoeften – in een winkel, onderweg of virtueel –
zowel voor eenmansactiviteiten als grotere organisaties. Wij denken bijvoorbeeld aan onze cliënten in de
thuisverkoop, depannagediensten of huisartsen op huisbezoek.”
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Over Atos Worldline
Atos Worldline is het expertisecentrum van Atos voor hoogtechnologische transactiediensten met 40 jaar
ervaring en erkende expertise in elektronisch betalingsverkeer. Als leider in end-to-enddiensten voor
gevoelige elektronische transacties is Atos Worldline gespecialiseerd in elektronische betalingen (issuing,
acquiring, terminals, betaaloplossingen en transactieverwerking), online diensten voor klanten, burgers en
gemeenschappen (eCS) en in diensten voor de financiële markten. Atos Worldline zet continu in op
onderzoek en innovatie zodat zijn klanten kunnen profiteren van vooruitstrevende oplossingen. Atos
Worldline haalt een omzet van 927 miljoen euro en stelt wereldwijd meer dan 5 300 mensen te werk. Meer
informatie vindt u op: atosworldline.com

Voor meer informatie:
Atos Worldline: Jose De Vries, +31 6 30 272611, Jose.devries@atos.net
KBC Groep: Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groep
Tel +32 2 429 85 45 - E-mail: pressofficekbc@kbc.be
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