Snel aan
de slag
Mobile banking
Uw bank steeds bij de hand.
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Installatie - registratie

U vraagt zich misschien af

“Starten met mobiel bankieren, hoe doe ik dat eigenlijk?”
Geen nood, wij begeleiden u stap voor stap.

Wat hebt u nodig voor de installatie van mobile
banking?
• Een smartphone of tablet (iOS/Android)
• Een actief product bij AXA Bank
• Een actief itsme®-account of een debetkaart en kaartlezer
Nog geen itsme®? Kijk op www.axabank.be/nl/online-bankieren hoe u die
kunt activeren.
Nog geen debetkaart? Ga langs bij uw AXA Bankagent en vraag bij uw kaart
ook een kaartlezer, die krijgt u gratis.

Download eerst de
AXA mobile banking app,
die is gratis

Voor iPhone en iPad
scant u de QR-code
links hiernaast met
de camera van uw
smartphone

Voor Android smartphones en tablets
scant u de QR-code
rechts hiernaast met
de camera van uw
smartphone

Volg de stappen op het scherm om de registratie te doorlopen.
Dat hoeft u slechts één keer te doen.
Registreren met itsme®

Registreren met debetkaart en kaartlezer

Klik op het logo en aanvaard de reglementen om te
starten met digitaal bankieren. Vervolgens wordt u
naar itsme® geleid om uw actie te bevestigen.

• Geef het nummer in van uw debetkaart.
• Steek uw kaart in de kaartlezer en volg de instructies.
• Kies een gebruikersnaam en een pincode.

of

Verder in deze gids leggen we u de basisdiensten van onze app meer in detail uit.
Benieuwd wat u verder nog allemaal zelf kunt?

surf voor meer info naar www.axabank.be/nl/online-bankieren
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Navigeren
NAVIGEREN IN DE APP IS HEEL EENVOUDIG!
U opent mobile banking met uw zelfgekozen pincode. Nog
makkelijker: u kunt aanmelden en uw transacties tekenen met
itsme® of uw vingerafdruk, en zelfs met gezichtsherkenning als u
een iOS-toestel gebruikt (deze laatste optie is niet beschikbaar op
Android-apparaten). Zo hoeft u uw pincode zelfs niet meer in te
voeren.
Nadat u ingelogd bent komt u in het overzichtscherm van uw
rekeningen. Als er nieuwe berichten voor u klaar staan, dan ziet u
linksbovenaan een melding.
Het overzicht is verdeeld per type rekeningen: u ziet onder elkaar
uw zichtrekeningen, spaarrekeningen en kaarten.
Tik op de rekening waarmee u wenst verder te gaan. U ziet dan
meer details van die rekening, zoals het huidige saldo en de vorige
verrichtingen. Door te tikken op een verrichting kunt u de details
bekijken. Verder in het overzicht vindt u ook uw bankkaarten. Voor
de Visa kredietkaart kunt u hier makkelijk:

• uw uitgaven opvolgen
• uw maandelijkse uitgavenstaten raadplegen en delen
Onderaan kunt u kiezen voor het overzicht van andere producten
per categorie (Beleggen, Lenen), of kies voor Meer om uw eigen
gegevens aan te passen en nog meer andere functies.

Verklaring bij de knoppen
Dit symbool gebruikt u om een
overschrijving te starten
Via de drie puntjes krijgt u toegang
tot meer functies (delen, zoeken..)
Klik op het plusteken om zaken toe te voegen, zoals
bijv. een begunstigde of een automatische betaling
Hulp nodig?
Klik op de knop met het vraagteken
De pijl omhoog laat u toe om informatie zoals een
rekeningnummer of documenten te delen
Verwijderen doet u met het
vuilbaksymbool
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Betalen
Niets is zo makkelijk als zelf een betaling doen via de mobile banking app! En dat kan gelijk waar en op elk moment.
In het overzicht van uw rekeningen kunt u makkelijk zelf een overschrijving invoeren of een digitale betaling doen. U kunt ook steeds een
uitgevoerde betaling terug opzoeken, we beschrijven het hieronder stap voor stap voor u.

Betalen
Om een overschrijving of digitale betaling te doen, klikt u bovenaan
op Overschrijven. Een submenu opent waar u kunt kiezen voor
Betalen met overschrijving of Betalen via Payconiq (de Payconiq
by Bancontact app opent als u hier op klikt).
Had u al een rekening geselecteerd, dan klikt u bovenaan op het
symbool met de twee pijltjes.
In het scherm Overschrijving in euro geeft u de gevraagde info in:

• Van: kies uw rekening waarmee u de betaling wenst te doen.
Bovenaan kiest u of dit een éénmalige of een herhaaldelijke
overschrijving is.

• Naar: kies de rekening waarop u het bedrag wenst te storten.
U kunt kiezen uit de lijst van bewaarde begunstigden
(Anderen) of zelf een rekeningnummer opgeven ( ) .

Een nieuw rekeningnummer kunt u ook weer bewaren als
begunstigde voor later. Geld storten naar één van uw eigen
rekeningen kan natuurlijk ook (Eigen).

• Bedrag in €
• Mededeling: u kunt kiezen tussen een gestructureerde
(zoals vermeld op een overschrijvingsformulier) of vrije
mededeling.

• Bevestigen: bevestig de verrichting met de pincode die u zelf
hebt gekozen.

• Instantoverschrijving: u kunt deze optie aanduiden om een
betaling onmiddellijk te laten uitvoeren, de begunstigde
ontvangt het geld binnen enkele seconden eﬀectief op zijn
rekening (mogelijk voor Comfort2bank, Comfort2bank
Premium en Account4pro).

Zoeken
De historiek van de rekening laat de laatste 50 verrichtingen zien.
Op zoek naar een speciﬁeke transactie? U kunt alle verrichtingen
terugvinden tot 150 dagen in het verleden.
In het scherm Betalen kiest u de rekening
waarmee de betaling werd uitgevoerd.

• Tik bovenaan op de 3 puntjes en kies in de getoonde lijst
‘Transactie zoeken’.

• Naast het vergrootglas kunt u een zoekterm opgeven,
bijv. de naam van de begunstigde of een bepaald bedrag.

• De resultaten worden onmiddellijk getoond.
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Hebt u een Start2bank rekening?
Zet ze om in een Comfort2bank en gun uzelf het comfort van een all-in!
Wenst u uw zichtrekening een boost te geven en eenvoudig om te
zetten naar een Comfort2bank zichtrekening?
Dat kan eenvoudig via de AXA mobile banking app.

• Tik op de Start2bank zichtrekening die u wenst om te
zetten.

• Bovenaan tikt u op de 3 puntjes en kiest u in de getoonde
lijst voor Rekening omzetten naar Comfort2bank.

• Bevestig uw contactgegevens of wijzig ze indien nodig en tik
op Verder gaan.

• Bevestig uw aanvraag door Ik ga akkoord aan te vinken
en vervolgens te tikken op Ik ga akkoord en bevestig de
aanvraag.

• Onderteken uw aanvraag via uw gebruikelijke
tekenprocedure (pincode, ﬁngerprint of Face ID).

• Tik op de knop Aanvragen.

De aanvraag wordt onmiddellijk verwerkt. U ontvangt nog een e-mail ter bevestiging.
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Kaarten
U kunt in de app zelf verschillende kaartparameters beheren.
In het scherm Betalen klikt u in de rubriek Kaarten op AXA bankkaarten. In het scherm Kaarten beheren schuift u naar links om de gewenste kaart te selecteren.

Zowel voor uw debetkaart als voor uw kredietkaart kunt u de instellingen aanpassen voor:

• Internetbetalingen
• Contactloos betalen
Deze instellingen kunt u (in)activeren door de knop aan of uit te zetten.
De optie Betalen buiten Europa activeren of Betaallimieten aanpassen, doet u door erop te tikken en volgens uw voorkeur in te stellen.
Kaart niet meer bruikbaar? Of bent u uw pincode vergeten? U kunt hier voor beiden een aanvraag starten.

Contactloos betalen, wat is dat eigenlijk?
Contactloos betalen betekent dat u uw kaart gewoon tegen de betaalterminal houdt om te betalen.
Dat kan voor bedragen kleiner dan 50 euro. U hoeft dan uw pincode niet in te geven. Snel én veilig!
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Beleggen
Uw beleggingen opvolgen
U kunt in de app uw beleggingsportefeuille in detail bekijken als u die hebt, of zelf een beleggingsplan openen.
Ook uw pensioenspaarrekening kunt u hier makkelijk raadplegen en zelf een pensioenspaarplan opstellen of geld storten.

Automatisch pensioensparen of
manueel bijstorten
• Via de knoppen onderaan navigeert u naar de verschillende
producten, zoals Beleggen.

• Het overzicht van uw beleggingen en spaarproducten wordt
getoond, met onder andere uw pensioenspaarrekening en het
reeds gestorte bedrag.

• Tik op uw pensioenspaarrekening.
• Kies voor Manueel bijstorten om een zelfgekozen bedrag te
storten. Om een automatische maandelijkse betaling in te
plannen, tik op Automatisch spaarplan.

• Kies de uitvoeringsdatum voor een manuele storting, kies de
startdatum bij een automatisch spaarplan.

• Bevestig uw keuze met uw zelfgekozen tekenmethode.

Start uw beleggingsplan nu, een prima plan voor later
Met het beleggingsplan bouwt u geleidelijk aan een kapitaal op. U belegt op uw tempo in één of meer fondsen aangeboden door AXA Bank:

• Klik op Beleggingsplan starten.
• Start de keuzehulp en kies
eerst het type fonds.

• Bepaal het risiconiveau dat bij u past.
• Bepaal het te beleggen bedrag,
vanaf 25 euro.

• Bepaal de frequentie
(per maand, kwartaal ...).

Nadien kunt u steeds uw plan wijzigen en eruit stappen wanneer u dat wenst.

AXA Mobile Banking Guide NL_corr.indd 8

13/06/2022 10:46

Lenen
Uw leningen aanvragen en opvolgen
Of u nu wilt lenen voor uw woning, voor uw voertuig of voor
andere doeleinden, dat kan via de app!
En uw lopende leningen, die volgt u hier ook gewoon op in een
handig overzicht.
Via mobile banking of homebanking kunt u vooraf al een simulatie
maken voor uw lening.
Zo kunt u kijken op welke looptijd u het bedrag dat u voor ogen
hebt, wilt terugbetalen en of de
maandelijkse afbetaling binnen uw budgettaire mogelijkheden
valt.

• Tik onderaan op Lenen.
• Tik op Nieuwe Simulatie, kies het doel van uw lening en
doorloop de verschillende stappen.

• U krijgt een persoonlijk voorstel. Pas de parameters (zoals
looptijd, bedrag…) aan tot de lening perfect bij uw situatie
past.

• Om verder te gaan in de aanvraag, tikt u op Check
haalbaarheid. Wilt u de lening nog niet aanvragen?
Tik dan op Simulatie bewaren. U verbindt zich nog tot niets.

gegevens uit de simulatie moeten bevestigen alsook
enkele bijkomende vragen beantwoorden. Daarnaast zult u
ook bepaalde documenten moeten opladen.
Tik op Document toevoegen. U kunt een foto nemen, een
afbeelding kiezen of een pdf-bestand opladen.
Tik na het opladen op Bevestigen.

• Nu moet u alleen nog uw akkoord geven. Vink Ik ga akkoord
aan en tik dan op Bevestigen.
U krijgt een bericht wanneer uw aanvraag is behandeld.

• Aanvraag goedgekeurd? Ga in de app opnieuw naar Lenen.
De status In behandeling is vervangen door Tekenen.
Tik hierop voor de ondertekening van het kredietaanbod.
Tik in het volgende scherm op Contract tekenen.

• Tik op de blauwe linken om de contractuele documenten te
raadplegen.
Vink vervolgens de vakjes aan alsook het vakje Gelezen en
goedgekeurd.
Tik op Gelezen en goedgekeurd en onderteken het aanbod
met uw pincode.

• Zodra u met de aanvraag verder gaat, zult u een aantal

Uw lopende leningen kunt u vanaf nu makkelijk in mobile banking opvolgen.
Let op, geld lenen kost ook geld.

AXA Mobile Banking Guide NL_corr.indd 9

13/06/2022 10:46

Meer
Door onderaan voor ‘Meer’ te kiezen, krijgt u toegang tot extra informatie en kunt u zelf uw parameters beheren.

Betalen
• Beheer uw Automatische
betalingen.

• Beheer uw rekeningen
gekoppeld aan Payconiq.

Uw lijst met Begunstigden vindt u hier
terug, die kunt u hier ook beheren.
Ook via Meer kunt u al uw
kaarten raadplegen en aanpassen
indien nodig.
Axa Mobile Sign geeft aan of
er acties wachtende zijn om te
ondertekenen.

Mijn gegevens

Mijn app-instellingen
Taal wijzigen of tekenmethode
veranderen doet u hier.
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Berichten
Documenten en belangrijke berichten vindt u hier steeds terug.
Pushmeldingen zijn een zeer eﬀiciënt kanaal om u het snelst te
contacteren in geval van dringende of belangrijke informatie.
Wanneer er verdachte transacties op uw rekeningen zijn
uitgevoerd, kunnen we u via deze weg informeren. Zo kunt u
die meteen controleren en bevestigen, of aan ons rapporteren.
Bij transacties met uw kredietkaart buiten de eurozone laten
we u meteen weten welke valutawisselkoers van toepassing
is zodat u op de hoogte bent van de kosten die dat met zich
meebrengt.
En wees gerust, we houden ons tot de essentie. U ontvangt via
deze weg dus geen commerciële boodschappen.
U kunt die optie makkelijk hier activeren of nog eens rustig
nalezen als u de inhoud had gemist.

Hulp nodig?
Vind hier alle gegevens van uw bankagent of bankagenten in uw buurt.
Voor technische ondersteuning kunt u hier terecht in de FAQ, daar vindt
u ook de gegevens van het Contact Center.

Card Stop
Bij verloren, gestolen of ingeslikte kaart:
reageer dan meteen en bel Card Stop.

Homebanking deblokkeren
Voor de veiligheid is het aantal pogingen om
in te loggen via de pc in homebanking beperkt
tot 5. Daarna wordt homebanking geblokkeerd.
Homebanking deblokkeren kunt u makkelijk
zelf via de mobile banking app onder het menu
Meer > Hulp nodig?
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Zorg voor uw online veiligheid
Bescherm uzelf tegen fraudeurs!
Deel NOOIT persoonlijke bankgegevens/elektronische handtekening
met wie dan ook!

Phishing melden
Stuur de phishing e-mail als bijlage in een
nieuwe mail (dus niet doorsturen/forward) naar
phishing@axa.be of bel het contact center +32 3 286 66 55
(Telefonisch bereikbaar tussen tussen 8 en 17.30 uur)
Lees enkele tips en onze veiligheidsvoorschriften op
www.axabank.be/nl/online-bankieren/zelf-veilig-bankieren

www.axabank.be

Ik bankier zelf
En ik kan meer dan ik denk!

Zelf betalen

Zelf sparen

Zelf beleggen

Zelf lenen

Zelf beheren

Zelf veilig bankieren

Er is nog zoveel meer te ontdekken in de mobile banking app, ga zeker kijken op
www.axabank.be/nl/online-bankieren waar u alle uitleg en praktische info terugvindt.
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