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Klanten ervaren vanaf vandaag extra
gebruiksgemak met mobiele toepassing
KBC / CBC / KBC Brussels Mobile
Op 4 juni kondigde KBC aan dat de gebruikers van KBC / CBC / KBC Brussels Mobile
nieuwe diensten en mogelijkheden ter beschikking krijgen. Een rekening openen,
overschrijven van niet-KBC-rekeningen, parkeertijd betalen of zelf vanuit de app een
bank- of kredietkaart blokkeren, rekeningsaldo opvragen via Alexa … Dat zijn een
paar van de nieuwigheden die klanten vanaf vandaag kunnen gebruiken. KBC speelt
zo in op de vraag van klanten naar zo gebruiksvriendelijk mogelijke mobiele
toepassingen.
Klanten ervaren vanaf vandaag nog meer gebruiksgemak
1.

Met slechts een paar eenvoudige stappen in een drietal minuten een rekening openen bij KBC of CBC.

2.

Overschrijven vanop rekeningen bij verschillende banken kan voortaan met KBC / CBC / KBC Brussels
Mobile. Sinds eind maart was het al mogelijk om het saldo van rekeningen bij andere banken te
raadplegen.

3.

Klanten beschikken over een aantal nieuwe toepassingen in KBC/CBC/KBC Brussels Mobile:
• parkeertijd betalen via 4411
• een Monizze-kaart toevoegen en altijd en overal het saldo van maaltijd-, eco- en geschenkcheques
opvragen;
• zelf krediet-, debet- en/of prepaidkaarten blokkeren via een rechtstreekse link met Cardstop;
• privacy-voorkeuren aanpassen zodat ze kunnen aanvaarden of weigeren dat bepaalde derde
partijen de financiële gegevens van een zichtrekening kunnen zien.

4.

Klanten die beschikken over de digitale assistent Alexa, kunnen via deze weg ook hun rekeningsaldo
opvragen.

Uitgebreidere informatie in het persbericht van 4 juni 2018.
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The Virtual Space van KBC
KBC stelde op 4 juni ook The Virtual Space voor, een gloednieuw concept ontwikkeld op basis van 3Dtechnologie. Met software uit de gamingindustrie (op basis van de Unreal4 Engine), wordt een virtuele wereld
gecreëerd waarin zowel producten en diensten als ondersteuning op een totaal nieuwe manier ervaren
worden. Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar thevirtualspace@kbc.be en de 3D versie van The
Virtual Space downloaden. Dit platform blijft voor iedereen toegankelijk, ook niet-klanten. Feedback en
ervaringen worden gedeeld via een Facebookgroep.
Uitgebreidere informatie in het persbericht van 4 juni 2018 en op www.kbc.be/thevirtualspace.
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