
Uw 
verzekeringen 
beheren in een 
handige app?

Uw verzekeringen van KBC bekijken en beheren, en in een paar tikken  
nieuwe documenten ondertekenen? Dat kan vanaf nu heel eenvoudig op  
uw smartphone met KBC Mobile. U hebt zelfs geen zichtrekening van KBC 
nodig. De app activeren doet u in een paar stappen met itsme®. 

itsme® is een gratis app die ervoor zorgt dat u met 1 zelfgekozen code veilig kunt inloggen, registreren, tekenen en betalen bij 

allerlei online toepassingen. Uw kaartlezer en talloze paswoorden hebt u daarvoor niet meer nodig. Dat kan vandaag al bij KBC, 

Bolero, Doccle, … Met itsme® kunt u zelfs uw belastingaangifte indienen via Tax-on-web.

Download eerst de app itsme® 
Dat doet u op uw smartphone. De app vindt u in de App Store (iOS) of in de Google Play Store (Android). 

Activeer itsme® 
itsme® activeert u heel eenvoudig op uw laptop of pc. U hebt uw identiteitskaart en een eID-lezer nodig.  

Voor instructies kunt u terecht op de website van itsme®: www.itsme.be/get-started

Download nu KBC Mobile  
Dat doet u opnieuw op uw smartphone. U herkent deze gratis app aan dit logo in de App Store (iOS)  

of in de Google Play Store (Android). 

Houd ook uw identiteitskaart bij de hand, die hebt u straks nodig om KBC Mobile te activeren.

• Open KBC Mobile en vul het telefoonnummer in dat u ook gebruikte om itsme® te activeren.

• Open nu itsme®, en laat KBC Mobile openstaan.

• Vul uw geheime code van itsme® in. De app koppelt zich nu vanzelf aan KBC Mobile.

• Doorloop de schermen en vul uw persoonlijke gegevens in.

• Als u alles hebt ingevuld, moet u nog akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

• Nu hoeft u enkel nog een geheime code in te stellen en te bevestigen, en klaar!

Alle stappen doorlopen? Dan is KBC Mobile geactiveerd op uw telefoon. 

Wilt u alsnog een rekening openen bij KBC? Ook dat kan heel eenvoudig via de app.

Hebt u een vraag?
Neem gerust contact op met KBC Live op het nummer 078 152 153. We helpen u graag.

Ontdek het gemak
van KBC Mobile.
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