Mobile

Touch

Business Dashboard Ondernemen

Business

smartphone
gratis

PC of tablet
gratis - alleen voor gemeenschappelijke klanten

PC of tablet
betalend voor bankverzekeringsklanten – gratis voor zuivere verzekeringsklanten’

smartphone - alleen in combinatie met BDO
gratis

overzicht verzekeringen zakelijk & privé
verzekeringen raadplegen zakelijk & privé
simulerenen afsluiten privé verzekeringen + professionele autoverzekering
/
schade aangifte privé verzekeringen
schade aangifte professionele autoverzekering
/
/
/
/
polisdocumenten in de documenten bib
Invullen medische vragenlijst

overzicht verzekeringen zakelijk & privé
verzekeringen raadplegen zakelijk & privé
simulerenen afsluiten privé verzekeringen + professionele autoverzekering
fiscale optimalisatie VAPZ
schade aangifte privé verzekeringen
schade aangifte professionele autoverzekering
/
/
/
/
polisdocumenten in de documenten bib
invullen medische vragenlijst

overzicht verzekeringen zakelijk (geen IPT, VAPZ en GI)
zakelijke verzekeringen raadplegen (geen IPT, VAPZ en GI)
/
/
/
/
beheer en uitwisselen documenten en bestanden groepsverzekeringen loontrekkenden en collectieve hospi
aangifte en beheer arbeidsongevallen
ongevallen schoolpolis
attesten 10-jarige aansprakelijkheid bouw

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

zakelijk en privé (mogelijkheid om zakelijk af te schermen)
dagelijks bankieren
betalingen en overschrijvingen europees
/
openen nieuwe bijkomende privé rekening
openen Business Pro rekening voor bestaande klant
openen Business Pro rekening voor nieuwe klant
/
raadplegen rekeningen AFI
Mobile Pay
Wearables koppelen
inkomsten en uitgaven opvolgen via budgetbeheertool
rapporten opvragen
/

zakelijk en privé duidelijk afgescheiden
dagelijks bankieren
betalingen en overschrijvingen europees
betalingen en overschrijvingen internationaal
openen nieuwe bijkomende privé rekening
openen Business Pro rekening voor bestaande klant
openen Business Pro rekening voor nieuwe klant
/
/
/
/
inkomsten en uitgaven opvolgen via budgetbeheertool
rapporten opvragen en afdrukken
interactie met boekhoudpakket

alleen zakelijk
uitgebreid zakelijk bankieren
betalingen en overschrijvingen europees
betalingen en overschrijvingen internationaal
/
openen Business Pro rekening voor bestaande klant
/
/
/
/
/
/
rapporten opvragen en afdrukken
interactie met boekhoudpakket

alleen zakelijk
dagelijks bankieren
betalingen en overschrijvingen europees
/
/
/
/

overzicht kredieten (privé en professioneel)
kredieten aanvragen, afsluiten en opnemen (privé en professioneel)

overzicht kredieten (privé en professioneel)
kredieten aanvragen, afsluiten en opnemen (privé en professioneel)

overzicht professionele kredieten
/

digitaal tekenen

digitaal tekenen

digitaal tekenen

/

Extra diensten
Deals

/
/

/
/

/
/

Door een medewerker ingevoerde betalingsopdrachten/betalingsbestanden in XML tekenen

/
/
/
/
/
/

