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بانک  KBCبلژیک پس از اخذ حق امتیاز و مجوزهای الزم ،از اواخر ماه آگوست ساا جاا ی مایدیی
اقدام به افزوین ویدیو کلیپ هایی از مسابقات زنده لیگ برتر بلژیک ی برنامه موبایل بانک خوی خواهد نموی؛
به این صو ت که موقعیت های گل ،صحنه های حساس و خدصه ای از عملکری یو تیم از طریاق  Appموبایال
استای سیاست توسعه خدمات و قابلیت هاای ایا

بانک نمایش یایه خواهد شد .این اقدام نوآو انه بانک ی

موبایل بانک اعم از مدیریت حساب و تراکنش ها و تعمیم خدمات قابل ا ائاه باه طیا

گساتریه ای از سادیق

مشتریان بویه است .بانک  KBCابتدا ی سا  2018میدیی اقدام به افزوین خدمات غیر بانکی به برنامه موبایل
بانک خوی نمویه است .خدماتی مانند خرید بلیط وسایل نقلیه عمومی ،پریاخت هزینه پا کیناگ و  . ...ی ایان
خصوص مقر شده است تا پایان سا جا ی میدیی ،خدماتی نظیار یسترسای باه بتاش تشاری ات و پاذیرایی
فرویگاه ها  ،گذ بدون ص

از بتش های گوناگون فرویگاه (تحویل با  ،باز سی ،گیت خروج) ،تت ی

های

فروشگاهی و ...نیز به این  Appموبایل بانک افزویه شوی.
شایان ذکر است ی حا حاضر از کل  1/5میلیون مشتری موبایل بانک  ،KBCتعدای  250هزا مشاتری از
خدمات غیربانکی که تاکنون عملیاتی شده و به تعدای  2میلیون و  700هزا با  ،است ایه نمویه اناد .ا ائاه ایان
نوع خدمات ی بلژیک برای اولین با است که از سوی یک نهای مالی ی یسترس قرا گرفته است.
ایده افزوین قابلیت نمایش صحنه های زنده از مسابقات لیگ برتر فوتبا به این یلیل ی یستو کا بانک
قرا گرفته که ا ائه خدمات فوتبالی به عنوان پرطرفدا ترین و زش ی بلژیک ،منجر به افزایش ضاری
باالتر است ایه از برنامه موبایل بانک  KBCنیز خواهد شد.
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