
Gebruiksaanwijzing

PCbanking



Inhoud

1. Hoe & welke details van mijn rekening kan ik raadplegen?

2. Welke acties kan ik uitvoeren op de pagina ‘mijn rekeningen’? 

3. a. Waar kan ik een overschrijving maken?

b. Hoe kan ik een overschrijving maken?

4. a. Waar kan ik een doorlopende opdracht aanmaken?

b. Hoe kan ik een doorlopende opdracht aanmaken?

5. Waar & hoe kan ik een begunstigde aanmaken?

6. Waar & hoe kan ik mijn rekeninguittreksels downloaden?

7. Waar kan ik de instellingen (vb. contactloos betalen, (de)activatie kaart)  van mijn 
kaarten wijzigen?
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1. Hoe & welke details van mijn rekening kan ik raadplegen?
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Klik op “Rekeningen en 
kaarten”

Hier heb je een overzicht van 
al je rekeningen.
Klik op de rekening die je wil 
consulteren.

Hier vind je het saldo van je 
geselecteerde rekening.

Je kan kiezen of je je geplande 
of je verwerkte verrichtingen 
wil bekijken m.b.t. je 
geselecteerde rekening.

Een lijst met alle verrichtingen 
m.b.t. je geselecteerde 
rekening wordt  hier getoond.

Je kan eenvoudig en snel een 
transactie zoeken via de 
zoekbalk door bijvoorbeeld 
een bedrag of een datum van 
je overschrijving te typen.

Klik op een verrichting om de 
details te bekijken.
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2. Welke acties kan ik uitvoeren op de pagina ‘mijn 
rekeningen’? 
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Via deze knop kan je
– bpost bank rekening: een 
nieuwe overschrijving of 
doorlopende opdracht 
aanmaken of je doorlopende 
opdrachten, domiciliëringen en 
uittreksels consulteren 
- Externe rekening:
een overschrijving uitvoeren, 
gegevens vernieuwen of de 
rekening verwijderen.

Hier kan je online een (extra) 
spaarrekening openen.

Je kan via deze knop  een 
overschrijving aanmaken of je 
intrest simuleren voor je 
geselecteerde rekening.

Hier kan je de naam van je 
rekening wijzigen naar een 
naam van keuze voor je 
PCbanking en MOBILEbanking.

Via deze knop kan je een 
nieuwe overschrijving of 
doorlopende opdracht 
aanmaken of je doorlopende 
opdrachten, domiciliëringen en 
uittreksels consulteren .
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MEVR. ELSA BALLAS      

MEVR. ELSA BALLAS      

Er zijn meerdere manieren om een overschrijving uit te voeren:

OFWEL via de rubriek “Rekeningen en kaarten” OFWEL via de knop “ Mijn rekening beheren”  OFWEL via  de details van een verrichting. 
In dit laatste geval, zal de opdrachtgever en de begunstigde op basis van de geselecteerde rekening reeds zijn ingevuld bij het openen van 
het overschrijvingsformulier.

3a. Waar kan ik een overschrijving uitvoeren?
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3b. Hoe kan ik een overschrijving uitvoeren?               

Nu heb je de keuze tussen:
•Type overschrijving: Europees of Internationaal 
•Uitvoeringsdatum: onmiddellijk, op een later moment of 

via een doorlopende opdracht

Selecteer de rekening die je wilt gebruiken voor de betaling

Vul de gegevens van de betaling in:
- rekening van de begunstigde

- bedrag

- Eventueel: mededeling
kies voor gestructureerd of vrije tekst

Bevestig je overschrijving door te klikken op “Nu ondertekenen”

Als de begunstigde nog niet gekend is, word je gevraagd om 
deze betaling te verifiëren en te bevestigen
aan de hand van jouw kaartlezer of via itsme®.
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4a. Waar kan ik een doorlopende opdracht aanmaken? 
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Er zijn meerdere manieren om een doorlopende opdracht aan te maken:
LET OP Een doorlopende opdracht kan alleen worden aangemaakt voor een europese overschrijving, maar niet voor een internationale 
overschrijving.

OFWEL maak je een doorlopende opdracht aan via de menu “Rekeningen & Kaarten”. Druk hier op “Nieuwe doorlopende opdracht” om 
onmiddellijk het overschrijvingsformulier te openen.

OFWEL maak je een doorlopende opdracht aan via de menu “Rekeningen & Kaarten”. Klik hier op “Mijn doorlopende opdrachten” 
Druk daarna op “Nieuwe opdracht”:

PROXIMUS
BEXX XXXX XXXX XXXX

Mevr. Elsa Ballas - BEXX XXXX XXXX XXXX

# #,# # EUR



4b. Hoe kan ik een doorlopende opdracht aanmaken? 
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Kies hier “doorlopende opdracht”

Geef frequentie, uitvoeringsdatum en 
einddatum in

Vul andere gegevens aan: 
- Rekening opdrachtgever

- Begunstigde

- Bedrag: vast of variabel

- Mededeling: 
kies voor gestructureerd of vrije tekst

Klik op “Nu ondertekenen” en onderteken via 
jouw kaartlezer of via itsme®.
Jouw doorlopende opdracht is nu bewaard.



5. Waar & hoe kan ik een begunstigde aanmaken? (1/3)
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Er zijn meerdere manieren om een begunstigde aan te maken 

OFWEL Tijdens het aanmaken van een overschrijving of doorlopende opdracht:

STAP 1  Maak een nieuwe overschrijving aan STAP 3  Vul de gevraagde gegevens omtrent opdrachtgever &
Voor meer info:  ga naar slide 6 – 7 en begunstigde in(   ). Zorg ervoor dat het veld     “De  begunstigde 

bewaren” aangevinkt is. 
STAP 2 Ga naar het veld ‘Begunstigde’ Indien gewenst kan je door te klikken op     “Alle gegevens tonen”       

& kies in de lijst “Andere begunstigde” nog een alias en adres van je begunstigde toevoegen.

Onderteken    daarna m.b.v. jouw kaartlezer of 
via itsme® jouw overschrijving en je begunstigde 
wordt onmiddellijk ook aangemaakt.

B

C

D

D

C

C

D

A

B

A B

C



5. Waar & hoe kan ik een begunstigde aanmaken? (2/3)
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OFWEL maak je een begunstigde aan via de menubalk:

Klik op “Rekeningen en kaarten” en daarna op “Mijn begunstigden”.

Nu kan je kiezen om een begunstigde aan te maken via:

indien je nog geen begunstigde hebt bewaard: indien je wel al min. 1 begunstigde hebt bewaard:
“Een begunstigde bewaren” OF via “+”-knop 



5. Waar & hoe kan ik een begunstigde aanmaken? (3/3)
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Vul de gevraagde gegevens in:

- Naam van de begunstigde

- Eventueel: Adres

- Alias van de begunstigde, 
i.e. naam naar keuze voor de betreffende rekening 
in PCbanking en MOBILEbanking

- Rekeningnummer 

- Eventueel mededeling: 
kies voor gestructureerd of vrije tekst

Druk op “De begunstigde” bewaren daarna 
en onderteken m.b.v. jouw kaartlezer of itsme®

om zo jouw begunstigde te bewaren.



6. Waar & hoe kan ik mijn rekeninguittreksels downloaden?   (1/2)

Om je rekeninguittreksels te downloaden, zijn er meerdere mogelijkheden:

OFWEL druk in het scherm ‘Mijn rekeningen’ op de knop ‘Mijn rekening beheren’ en kies ‘Mijn uittreksels ’

BEXX XXX…
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6. Waar & hoe kan ik mijn rekeninguittreksels downloaden? (2/2)
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OFWEL klik op “Rekeningen en Kaarten” en kies vervolgens “Mijn uittreksels downloaden”: 

Je hebt nu de keuze tussen “Nieuwe afschriften” of “Vorige afschriften” (deze zijn reeds gedownload). 
Selecteer de gewenste rekening en klik vervolgens op “1 Document beschikbaar/ x documenten beschikbaar" om daarna via de knop
“Downloaden’ je rekeningafschriften in PDF-versie te downloaden.



7. Waar kan ik de instellingen (vb. contactloos betalen, (de)activatie kaart)

van mijn kaarten wijzigen?  (1/2)
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Via PCbanking kan je verschillende instellingen van je bankkaart(en) beheren: Klik op “Rekeningen en Kaarten” en kies 
vervolgens “Mijn kaarten”



7. Waar kan ik de instellingen (vb. contactloos betalen, (de)activatie  kaart)

van mijn kaarten wijzigen?  (2/2)
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Selecteer nu de kaart waarvan je de parameters wil wijzigen:

Je kan 3 parameters aanpassen:

Gebruik in het buitenland: De 

kaart is altijd geactiveerd voor België. 
Je kan ervoor kiezen deze te activeren of 
deactiveren voor Europa, VS of de rest 
van de wereld.

Mijn kaart deactiveren: 
Hier kan je jouw kaart tijdelijk blokkeren 

en indien gewenst nadien opnieuw 
deblokkeren. 
Bij blokkering van je kaart kan je niet meer 
online en in winkels betalen noch een ATM 
gebruiken. Echter, je kan nog steeds jouw kaart 
gebruiken om je te connecteren met PCbanking 
en zo een overschrijving uit te voeren. 
LET OP: Bij verlies of diefstal van de kaart 

dien je steeds Card Stop te contacteren om 

je kaart volledig te blokkeren.

Contactloos betalen: Je kan deze functie 

activeren of deactiveren, naargelang je 
nood.




