Persbericht

Mobiel betalen nu ook met de apps van KBC/CBC en Bancontact/Mister Cash
in de winkels van Colruyt Group
Halle, 9 november 2015. Na de implementatie van het mobiel betalen via de SEQR-app in al zijn
fysieke winkels en webshops breidt Colruyt Group deze mogelijkheid uit tot de apps van KBC/CBC en
Bancontact/Mister Cash. Het alternatief wordt vanaf vandaag uitgerold en zal vanaf 13 november
beschikbaar zijn in de 400 Colruyt-, Okay-, Bio-Planet- en Dreambaby-winkels. Het zal begin 2016
worden uitgebreid tot Dreamland en Spar. Betalen met een smartphone kent een sterke groei sinds
de lancering ervan afgelopen voorjaar.

Betalen met je smartphone
Beide apps kan je downloaden in de App Store, de Windows Phone Store of Google Play. Voor de
KBC/CBC-app moet je houder zijn van een rekening in een van de twee banken. Voor die van
Bancontact/Mister Cash moet je klant zijn van één van de 19 deelnemende banken.
In de winkel betalen via je smartphone is gemakkelijk, snel en betrouwbaar en je hebt er niet langer
een bankkaart en een kaartlezer voor nodig. Het is bovendien volledig gratis voor de klant. Om te
betalen moet hij in de winkel gewoon verbinding maken via het "Colruyt Group Wifi"-netwerk dat
zelfs bij onvoldoende gsm-dekking voor een verbinding zorgt, de QR-code scannen aan de kassa en
het bedrag bevestigen met behulp van een pincode.
Steeds populairder betaalmiddel
Voor Colruyt Group is de uitbreiding van de oplossingen voor mobiel betalen een logisch vervolg op
de invoering van de SEQR-app afgelopen voorjaar. Het gaat erom zoveel mogelijk mensen te laten
profiteren van de voordelen van dit systeem. Sinds de implementatie in alle winkels afgelopen
voorjaar kent betalen via smartphone een sterke groei. "Wij staan op het punt om de mijlpaal van
100 000 transacties te overschrijden, iets meer dan zes maanden na de lancering van het mobiel
betalen in onze winkels", zegt Michel Van Mello, verantwoordelijke voor het project bij Colruyt
Group. "Dat vertegenwoordigt bijna 16 % van alle mobiele transacties op de Belgische markt. Een
absoluut succes. We zijn verheugd in KBC/CBC en Bancontact/Mister Cash de ideale partners te

hebben gevonden om deze trend te versnellen en onze klanten in staat te stellen hun aankopen op
een steeds eenvoudigere en efficiëntere manier te betalen."
Boodschappen met je smartphone betalen: een logische keuze
Mobiel betalen heeft de wind in de zeilen. "Op dit moment gebruikt meer dan een half miljoen
KBC/CBC-cliënten zijn smartphone voor zijn banktransacties. En dat volume zal alleen maar
toenemen", zegt Ivo De Meersman, directeur betalingen en kaarten bij KBC/CBC. "Onze klanten
bewijzen hiermee hoe belangrijk het voor hen is geworden om overschrijvingen te kunnen uitvoeren,
te kunnen sparen of betalen waar en wanneer ze maar willen, op een snelle en veilige manier. Het is
de klant die ons aangeeft op welke vernieuwingen wij ons moeten richten en die groei toont ons dat
wij beantwoorden aan zijn verwachtingen. In die zin kunnen wij, dankzij onze samenwerking met
Colruyt Group, aan de KBC-, CBC- en KBC Brussels-klanten een groot netwerk van winkels bieden
waar zij hun boodschappen kunnen betalen met hun smartphone. KBC/CBC is de eerste bank die
deze dienst aanbiedt in België. Door ook de mobiele Bancontact/Mister Cash-oplossing te integreren
maken KBC/CBC en Colruyt Group mobiel betalen in de winkel mogelijk voor meer dan anderhalf
miljoen gebruikers."
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Over Colruyt Group
Colruyt Group is actief in de distributie van voedingswaren en non-food in België, Frankrijk en Luxemburg, met
zowat 500 winkels in eigen beheer en meer dan 500 aangesloten winkels. In België gaat het om Colruyt, OKay,
Bio-Planet, Dreamland en Dreambaby en de aangesloten winkels Spar en Spar Compact. In Frankrijk zijn er naast
de aangesloten winkels Coccinelle, CocciMarket en Panier Sympa eveneens een 70-tal Colruyt-winkels. De groep
is ook actief in de foodservice business (levering aan ziekenhuizen, bedrijfskeukens, horecabedrijven) in Frankrijk
(Pro à Pro) en in België (Solucious). De overige activiteiten omvatten de verdeling van brandstoffen (DATS 24),
digitale print en document management (Symeta) en groenestroomproductie. Colruyt Group meer dan 28.000
medewerkers en realiseerde in 2014/15 een omzet van EUR 8,9 miljard. Colruyt is genoteerd op Euronext Brussel
(COLR) onder ISIN-nr. BE0974256852.

Over KBC Groep
KBC Groep is een geïntegreerde bankverzekeringsgroep die voornamelijk retail-, private banking-, kmo- en
midcap-klanten bedient. Wij concentreren onze activiteiten op onze strategische markten: België, Tsjechië,
Slowakije, Hongarije en Bulgarije. We zijn ook aanwezig in Ierland en, in mindere mate, in enkele andere landen
om onze klantbedrijven in onze strategische markten te ondersteunen. In België is KBC Groep actief onder de
merknamen KBC, CBC en KBC Brussels.

