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KBC biedt kwalitatieve persoonlijke digitale 
oplossingen

KBC K’Ching
KBC K’Ching is een app voor 
dagelijks bankieren op maat van 
jongeren. Het bevat skins 
waarmee jongeren zich kunnen 
identificeren. We zetten hiermee 
ook stappen in het nieuwe 
bankieren via AI en bankieren 
via een conversatie.
11.829 gebruikers

KBC Mobile
KBC Mobile werd in een nieuw, 
fris kleedje gestoken. De 
interface werd aangepast aan 
de nieuwe noden en gebruiken 
van smartphones. Ook werden 
producten en diensten 
toegevoegd in een heel 
eenvoudige vorm.
628.655 gebruikers

KBC Touch
KBC Touch biedt een heel 
eenvoudige interface, gemaakt 
voor en samen met gebruikers. 
Het heeft een natuurlijk 
overzicht volgens 
behoeftedomeinen. Het biedt 
klanten persoonlijke inzichten 
via het huishoudboekje.
1.175.931 gebruikers

KBC Assist
KBC Assist is een 
verzekeringsapp op maat van de 
klant met een 
gebruiksvriendelijke en 
persoonlijke interface. Klanten 
kunnen eenvoudig een schade 
aangeven op basis van hun 
eigen verzekeringen. Inclusief 
weeralarmservice.
38.591 gebruikers
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KBC bespaart de klant tijd 
dankzij toegankelijkheid

KBC Sign & KBC Mobile Pay
KBC Sign & KBC Mobile Pay 
bieden klanten een veilig 
alternatief voor de vervelende 
kaartlezer. KBC Sign laat je 
eenvoudig aanmelden op je PC, 
waar KBC Mobile Pay je vlot e-
commerce transacties laat 
uitvoeren 
153.109 KBC Sign gebruikers

KBC Mobile Cash
KBC Mobile Cash is een snelle 
eenvoudige manier om cash 
geld af te halen aan de KBC 
geldautomaten. Het biedt niet 
enkel een alternatief voor het 
afhalen van geld indien een 
klant zijn bankkaart vergeet, 
maar het is ook sneller! 
Gemiddeld 31.000 gebruikers 
(okt-dec)

Experten op afstand
Onze experten ondersteunen de 
klanten zowel bij vragen rond 
producten, diensten of 
aankopen als rond allerhande 
problemen en dit op weekdagen 
van 8 tot 22u en op zaterdag 
van 9 tot 17u. 

Snelle toegang
KBC zorgt voor een snelle 
toegang tot de belangrijkste 
toepassingen. De fingerprint
speelt in op de nieuwe 
technologie van smartphones, 
de smartwatch laat klanten snel 
hun saldo checken.


