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    ● Kan ik mijn contactloze kaart 
gebruiken voor online betalingen?

Jawel, uw contactloze Mastercard®-kaart kan 
gebruikt worden om online te betalen, maar 
de betalingsprocedure is dezelfde als voor een 
gewone bankkaart.

    ● Waar kan ik contactloos betalen?

U vindt contactloze terminals wereldwijd. Kijk of 
het pictogram én het MasterCard logo op 
de betaalterminal staan, of vraag het aan de 
kassa. Heeft het winkelpunt geen contactloze 
terminal? Geen probleem. Dan betaalt u gewoon 
op de klassieke manier.

    ● Hoe kan ik een contactloze 
Mastercard®-kaart bekomen?

Tal van banken bieden contactloze Mastercard®-
kaarten aan. Vraag gewoon aan uw bankinstelling 
of zij deze kaart aanbiedt en wat u moet doen om 
een exemplaar te bekomen.

    ● Kan ik mijn huidige bankkaart 
omruilen voor een contactloze 
Mastercard®-kaart?

Als uw bank contactloze Mastercard®-kaarten 
aanbiedt, hoeft u niet te wachten tot uw kaart 
verlopen is. Vraag uw bank gewoon naar de 
procedure en de modaliteiten van de vervanging.

    ● Hoe werkt de technologie achter 
contactloze betalingen?

Contactloze kaarten bevatten een ingebouwde 
chip en een antenne die een draadloze verbinding 
maakt met de kaartlezer. Dit laat contactloze 
aankopen toe terwijl ú uw kaart in handen houdt. 
Als u de kaart vlakbij de lezer houdt, worden de 
gegevens uitgewisseld. Zodra u een geluidssignaal 
hoort, is de transactie uitgevoerd. Zo simpel is het!

Heeft de winkel geen contactloze Mastercard 
betaalterminal, voer dan uw kaart in op de gewone 
manier.

    ● Is contactloos betalen veilig?

Dankzij een beveiligde chip maken contactloze 
betalingen gebruik van hetzelfde beveiligde 
netwerk als standaard kaartbetalingen. Elke 
contactloze transactie genereert een unieke code 
die niet hergebruikt kan worden. Voor betalingen 
hoger dan 25 euro (of boven de lokale limiet) wordt 
uw pincode gevraagd. Maar uw pincode kan ook 
gevraagd worden als veiligheidscontrole na een 
bepaald aantal transacties.

    ● Mag ik zeker zijn dat mijn contactloze 
betaling geen 2 keer aangerekend wordt?

De terminal wordt automatisch uitgeschakeld 
zodra de betaling is uitgevoerd. Een geluidssignaal 
en een indicatielampje laten u weten wanneer 
de transactie voltooid is. Dus: zelfs als uw kaart 
binnen het bereik van de terminal blijft, kan uw 
aankoop geen 2 keer aangerekend worden.

UW GIDS VOOR UW CONTACTLOZE MASTERCARD

1  For purchases that exceed the amount of 25 EUR, PIN code or card dipping is required. 

Hoort u een «biep» en 
kleurt het indicatielampje 
groen? Dan is uw aankoop 
betaald.1

Houd uw kaart even bij het 
«contactloos» pictogram op 
de betaalterminal.

Check het te betalen 
bedrag op het scherm van 
de terminal.

Mastercard® Contactloos:  
één gebaar en u hebt betaald!
Betaal uw alledaagse aankopen voortaan 
contactloos: het gaat sneller, is eenvoudig 
en bovendien perfect veilig. U houdt uw 
contactloze kaart gewoon heel even dichtbij de 
betaalterminal, en klaar! Voor bedragen onder 
de 25 euro moet u geen pincode ingeven.

CONTACTLOOS BETALEN  
MET MASTERCARD IN  
3 EENVOUDIGE STAPPEN:



   MASTERCARD® CONTACTLOOS   

De voordelen van 
de contactloze 
Mastercard®-kaarten:

Snel:
Met uw contactloze Mastercard betaalt u 
supersnel uw dagelijkse uitgaven! Dankzij deze 
technologie gebeurt de betaling zo goed als 
instant. Daarbij komt dat u voor bedragen tot 
25 euro geen pincode hoeft in te geven.

Eenvoudig:
Betalen met een contactloze Mastercard is 
kinderspel. Houd uw kaart gewoon even vlakbij de 
betaalterminal, en klaar!

Veilig:
U hoeft uw contactloze kaart niet af te geven 
aan de verkoper. U houdt uw kaart altijd vast: 
zo behoudt ú de controle tijdens het afrekenen. 
U kan ook niet twee keer gedebiteerd worden 
voor dezelfde aankoop: na de betaling geeft de 
betaalterminal een geluidssignaal, en schakelt dan 
automatisch uit.

Betaal voortaan contactloos met uw  
Mastercard®-kaart overal waar u het  

Mastercard-logo en het 
‘contactloos’ pictogram ziet:

HAAR EEN PLEZIER 
DOEN MET ÉÉN 
GEBAAR?

ONBETAALBAAR.

Meer weten?
www.mastercard.be


