Persbericht
Brussel, 28 oktober 2019, 10.30 uur

Vanaf 28 oktober voeren bedrijven
instantoverschrijvingen uit vanuit hun
Belgische rekeningen bij KBC (Brussels)
en CBC, zonder extra kosten en
automatisch.
Vanaf vandaag kunnen ook bedrijvenklanten vanuit hun KBC 1-rekening binnen een
paar seconden geld overschrijven naar een rekening bij een andere bank2. Sinds
maart 2019 konden zij al instantoverschrijvingen ontvangen.
Deze nieuwe betaaldienst voor bedrijven is beschikbaar, 24 uur op 24, 7 dagen op 7,
ook op feestdagen. KBC voert de overschrijving automatisch op de snelst mogelijk
manier uit. Wanneer een betaling als instantoverschrijving kan uitgevoerd worden,
zal KBC dit standaard doen zonder extra kosten. De klant hoeft hiervoor zelf niets te
ondernemen.
Jutta Cammaer, Directeur Payments for Corporates KBC Bank vat de voordelen voor de klant
als volgt samen: “België was één van de eerste landen waar banken hun klanten, zowel
particulieren als kleine ondernemingen, instantoverschrijvingen aanboden. En het bleek meteen
een groot succes. KBC wil voortaan ook haar bedrijvenklanten mee laten genieten van de unieke
mogelijkheden die deze moderne betaaltechnologie biedt. KBC maakt van
instantoverschrijvingen de nieuwe standaard. En dat zonder extra kosten, wat deze service uniek
Met KBC bedoelen we KBC Bank, KBC Brussels en CBC Banque
Voor zover deze bank instantoverschrijvingen kan verwerken.
De volgende Belgische banken verwerken instantoverschrijvingen: Argenta, Bank de Kremer, Bank J. Van Breda & C°, Bank
Nagelmackers, Belfius Bank, BNP Paribas Fortis, CBC Banque, CPH Banque, Crelan, Europabank, Fintro, Hello bank!, ING België, KBC
Bank, KBC Brussels, VDK bank.
De Europese banken die deelnemen aan instantoverschrijvingen kan u terugvinden op: www.ebaclearing.eu/services/instantpayments/participants
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maakt op de Belgische markt. Dankzij instantoverschrijvingen verlopen een groot deel van deze
betalingen voortaan een stuk sneller.”
Op 4 maart introduceerde KBC al instantoverschrijvingen voor particulieren en kleine ondernemingen
(persbericht 04/03).
Vanaf vandaag zal KBC ook de overschrijvingen van alle bedrijvenklanten standaard en zonder extra kosten
zo snel mogelijk verwerken, 24 uur op 24, 7 dagen op 7.
De overschrijving zal instant zijn wanneer:
• het opdrachtgevende bedrijf een individuele overschrijving van zijn Belgische rekening uitvoert
(betaalbestanden behoren vandaag nog niet tot de mogelijkheden);
• en deze overschrijving in euro is naar een begunstigde binnen de Eurozone;
• en geregistreerd wordt via KBC Online For Business of via KBC Reach (vanaf medio december ook
via de vernieuwde KBC Business app);
• en de begunstigde bank instantoverschrijvingen kan verwerken.
Als de individuele overschrijving niet instant kan verwerkt worden (bv. omdat de begunstigde bank geen
instantoverschrijvingen verwerkt) dan zal de overschrijving nog dezelfde dag bij de begunstigde toekomen
als ze geregistreerd wordt
• op een weekdag 3 voor 16.00 uur
• via KBC Online For Business, KBC Reach en vanaf medio december ook via de vernieuwde KBC
Business app.

75% instantoverschrijvingen voor particuliere klanten
Sinds maart 2019 biedt KBC voor overschrijvingen automatisch de snelst mogelijke verwerking aan.
KBC stelt vast dat 75% van de overschrijvingen uitgevoerd worden als instantoverschrijving namelijk
wanneer:
• de klant een Plusrekening of een zakelijke rekening heeft;
• en een overschrijving van zijn Belgische rekening uitvoert in euro naar een begunstigde binnen de
Eurozone;
• via een digitaal kanaal (KBC Touch, KBC Mobile, K’Ching en de overschrijvingsautomaat);
• en de begunstigde bank instantoverschrijvingen kan verwerken.
Dit percentage zal nog verder oplopen naargelang steeds meer financiële instellingen
instantoverschrijvingen zullen verwerken.
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met uitzondering van 1 januari, Goede Vrijdag, Paasmaandag, 1 mei, 25 en 26 december.
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KBC-persberichten zijn beschikbaar op
www.kbc.com
Volg ons op www.twitter.com/kbc_group
Blijf op de hoogte van alle innovatieve
oplossingen via
https://www.kbc.com/nl/innovatie-2019

