
VEELGESTELDE VRAGEN OVER CONTACTLOZE BETALINGEN

Wat is de technologie achter contactloze betalingen ?
Contactloze kaarten bevatten een ingebouwde chip met antenne. 
Daarmee wordt er een draadloze verbinding gemaakt 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. 
Nadien hoort u een geluidssignaal, wat betekent dat de transactie is 
uitgevoerd. Zo simpel is het. 

Is contactloos betalen veilig ?
Contactloze betalingen met MasterCard en Maestro worden verwerkt 
via hetzelfde beveiligde netwerk als standaard kaartbetalingen. Elke 
contactloze transactie genereert een unieke code die niet hergebruikt kan 
worden. En net zoals uw andere transacties, zijn contactloze betalingen 
beschermd tegen fraude.

Moet ik een pincode ingeven voor contactloze betalingen ?
Voor bedragen onder de 25 euro is er meestal geen pincode nodig. Zo 
kunnen betalingen van kleine bedragen snel en eenvoudig gebeuren. 
Een pincode wordt wel gevraagd voor betalingen van meer dan 25 euro 
in België of de lokale limiet in het buitenland, als extra beveiliging. Het 
kan ook gebeuren dat u gevraagd wordt uw kaart in te brengen met 
pincode als veiligheidscontrole na een bepaald aantal opeen volgende 
transacties onder de 25 euro.

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. 

Waar kan ik contactloos betalen?
U vindt contactloze terminals wereldwijd. Kijk of het symbool én 
het MasterCard of Maestro 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.

Wat gebeurt er als mijn contactloze kaart verloren of 
gestolen wordt ?
Bel CardStop op 070 344 344. Zo wordt uw kaart onmiddellijk geblokkeerd 
en bent u niet verantwoordelijk voor eventuele fauduleuze transacties.

UW VOORDELEN
Met uw contactloze MasterCard®of Maestro®-kaart betaalt 
u snel, eenvoudig en veilig.

Snel : 
Uw contactloze kaart1 even vlakbij de contactloze terminal houden, 
volstaat. Voor bedragen tot 25 euro moet u geen pincode2 ingeven of 
wachten op uw betaalbewijs. Wenst u toch een betaalbewijs? Vraag ernaar 
en het wordt voor u afgedrukt.

Eenvoudig :
Nooit meer zoeken naar muntstukken en biljetten! Met contactloze 
betalingen is het net alsof u met gepast geld betaalt.

Veilig :
U moet uw contactloze kaart niet aan de kassa afgeven 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.

1  Of andere betaalmiddelen zoals smartphones, polsbandjes, horloges of sleutel-
hangers.

2 Voor bedragen van meer dan 25 euro is een pincode vereist.

Hoort u een ‘biep’ en 
kleurt het indicatielampje 
groen? Dan is uw aan-
koop betaald2.

Lees het te betalen bedrag 
voor uw aankoop op het 
scherm van de terminal.

19 eur

MasterCard® en Maestro® 
Contactloos

Sneller en gemakkelijker 
betalen

Betaal voortaan contactloos voor uw 
alledaagse aankopen: het gaat sneller, is 
eenvoudig en helemaal veilig. 

U houdt uw contactloze kaart1 gewoon bij 
de betaalterminal, en klaar. Voor bedragen 
onder de 25 euro moet u geen pincode 
ingeven. Kost uw aankoop meer dan 25 
euro? Dan wordt uw pincode gevraagd 
als extra beveiliging. 

CONTACTLOOS BETALEN  
IN 3 EENVOUDIGE STAPPEN

Houd uw kaart even bij 
het contactloos symbool 
op de betaalterminal.

19 eur

M
asterCard

Kleine dagelijkse aankopen worden nog 
eenvoudiger. Dankzij de contactloze 
technologie houdt u gewoon uw MasterCard® 
of Maestro®-kaart tegen de terminal aan, en 
uw betaling is geregeld. In alle veiligheid.

TIJD WINNEN BIJ  
ELKE AANKOOP : 
ONBETAALBAAR.

MASTERCARD® CONTACTLOOS  
GEREGELD IN ÉÉN GEBAAR

1   Of andere betaalmiddelen zoals smartphones, polsbandjes, horloges of sleutelhangers.
2   Voor sommige betalingen onder de 25 euro kan een pincode worden gevraagd. In sommige landen 

zijn contactloze betalingen niet mogelijk voor grote bedragen. 


