Betaal met de
Bancontact-app.
Een fluitje van een cent!

U kunt zonder betaalkaart en met uw smartphone of tablet betalen in winkels, uw facturen regelen,
betalingen uitvoeren op internet, vrienden terugbetalen of betalingen ontvangen1. Eenvoudig, veilig
en snel! U hoeft enkel de mobiele applicatie Bancontact (Bancontact-app)2 gratis op uw smartphone
of tablet te downloaden en uw Nagelmackers-debetkaart eraan te linken. De Bancontact-app is de
snelste en gemakkelijkste manier om mobiel te betalen.

Betaal in winkels
U kunt op twee manieren betalen met de Bancontact-app in winkels. Ofwel scant u de QR-code
(Quick Response) die op het scherm van de betaalterminal verschijnt, ofwel betaalt u contactloos
door uw smartphone vlakbij de betaalterminal te houden.

Betaal via het scannen van een QR-code en met pincode
Het is eenvoudig! U opent de Bancontact-app op uw smartphone, kiest de optie ‘Betalen’ en
scant3 de QR-code (Quick Response) die op de betaalterminal staat. U kijkt vervolgens het
bedrag na dat op het scherm van uw smartphone verschijnt, kiest de betaalkaart die u wilt
gebruiken, bevestigt en voert uw pincode4 in om de betaling uit te voeren. U ontvangt meteen
een bevestiging van uw betaling, waarna alle gegevens erover verschijnen in de historiek van uw
verrichtingen. Scan, pin, klaar!
Een betaling met de Bancontact-app is even veilig als betalingen via Bancontact die u met uw
Nagelmackers-debetkaart uitvoert.

Betaal contactloos en zonder pincode
Indien u over een Android-smartphone met een NFC-chip5 (Near Field Communication) beschikt
en indien u de Bancontact-app reeds gedownload heeft, kunt u voortaan contactloos (contactless)
en zonder pincode met uw smartphone betalingen uitvoeren
in winkels die reeds uitgerust zijn met een compatibele
betaalterminal6.
Het principe van contactloos betalen is kinderspel. Eenmaal
het bedrag van uw aankoop zichtbaar wordt op de betaalterminal,
hoeft u enkel uw smartphone uit slaapstand te halen (ontgrendelen
hoeft niet) en hem vlakbij het contactloos-symbool
op de
betaalterminal te houden. Er verschijnt een betaalbevestiging op
de betaalterminal. Fluitje van een cent! Indien het verschuldigde
bedrag hoger ligt dan 25 EUR, dient u nog even uw pincode4 in
de Bancontact-app in te geven en uw smartphone opnieuw bij de
betaalterminal te houden.
In tegenstelling tot betalingen via het scannen van een QR-code, moet de Bancontact-app niet
geopend worden en is er geen internetverbinding nodig om contactloos te betalen.

Contactloos betalen met de Bancontact-app is even veilig als betalen via Bancontact met uw
Nagelmackers-debetkaart. Om veiligheidsredenen werden er naast de voorgenoemde betalingslimiet van 25 EUR nog twee andere limieten voor contactloos betalen ingesteld:
• een limiet van 50 EUR voor opeenvolgende verrichtingen zonder pincode;
• maximaal 5 opeenvolgende verrichtingen zonder pincode.
U wordt bijgevolg toch verzocht om uw pincode4 in te geven voor een betaling van minder dan
25 EUR indien een van deze twee limieten overschreden wordt. De tellers staan opnieuw op nul
zodra u een betaling met pincode uitvoert.
Indien u contactloos wilt betalen met de Bancontact-app, moet u over een Android-smartphone
(versie 4.4 of hoger) met NFC-chip5 beschikken, de NFC-functie activeren in de instellingen van
uw smartphone en Bancontact instellen als standaard-betaalmethode. Indien u daarentegen niet
contactloos wenst te betalen, schakelt u eenvoudigweg de NFC-functie van uw smartphone uit.

Betaal uw factuur, betaal een aankoop op
internet, betaal een vriend terug …
Betaal een factuur met QR-code
Ontvangt u een factuur met een QR-code? Betaal deze eenvoudig en snel met de Bancontact-app!
Daarvoor opent u de Bancontact-app, kiest u de optie ‘Betalen’, scant3 u de QR-code en kijkt u
het bedrag na dat op het scherm van uw smartphone of tablet verschijnt. U kiest vervolgens de
betaalkaart die u wilt gebruiken, bevestigt en voert uw pincode4
in. Scan, pin, klaar!

Betaal online
Maak het uzelf gemakkelijk en betaal online met de
Bancontact-app. Het is veilig en gaat snel. U hebt uw
Nagelmackers-debetkaart en kaartlezer niet langer nodig om te
shoppen op internet.
Koopt u online met een ander toestel dan hetgeen waarop u
de Bancontact-app downloadde? Het is eenvoudig! Zodra u
Bancontact selecteert als betaalwijze, genereert de online winkel
een QR-code. U hoeft alleen maar de Bancontact-app te openen
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Voor alle kaarten gelinkt aan de Bancontact-app, kunt u particulieren ‘betalen’ (terugbetalen) tot 250 EUR per dag,
handelaars ‘betalen’ tot 500 EUR per dag en betalingen ‘ontvangen’ (terugbetaald worden) tot 500 EUR per dag.
Deze limieten gelden uiteraard zonder afbreuk te doen aan de limieten van uw kaart.
De Bancontact-app is beschikbaar in de App Store, Google Play en Windows Phone Store. Deze app is facultatief,
u bent dus niet verplicht ze te downloaden.
Een wifiverbinding of 3G/4G is vereist.
De pincode die u koos voor de Bancontact-app.
Contactloos betalen is niet mogelijk met smartphones van Apple, Android (zonder NFC-chip) of Microsoft.
Alle nieuwe betaalterminals zullen vanaf 01.01.2018 ‘contactless’ compatibel zijn.
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op uw smartphone of tablet en de optie ‘Betalen’ te kiezen. U scant3 vervolgens de QR-code, kijkt het
bedrag na op het scherm van uw smartphone of tablet, kiest uw betaalkaart, bevestigt en voert uw
pincode4 in … Betaald!
Indien u online shopt met de smartphone of tablet waarop u de Bancontact-app installeerde, dan
is het nog eenvoudiger! U selecteert gewoon Bancontact als betaalwijze en kiest vervolgens
om met de Bancontact-app te betalen. De app opent dan automatisch. U hoeft enkel nog het
bedrag na te kijken dat verschijnt op het scherm van uw smartphone of tablet, uw betaalkaart
te selecteren, te bevestigen en uw pincode4 in te voeren … Klaar!

Betaal vrienden terug
Vrienden terugbetalen na een uitje, de rekening delen op restaurant, zakgeld geven aan
uw kinderen … Het kan allemaal zonder cash dankzij de Bancontact-app. Er is maar
één voorwaarde: uw vriend/kind heeft net als u de Bancontact-app gedownload op
zijn smartphone of tablet. Daarna gaat het gemakkelijk en snel! Uw vriend/kind
selecteert de optie ‘Ontvangen’ en geeft het bedrag in. Zijn smartphone genereert
dan een QR-code. U kiest de optie ‘Betalen’, scant3 de QR-code, selecteert uw
betaalkaart, bevestigt en voert uw pincode4 in. Scan, pin, klaar!

Meer info?
Bekijk de filmpjes beschikbaar op bancontact.com/nl/bancontact-app of
neem contact op met uw Nagelmackers-adviseur. Hij helpt u graag verder.

