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WELKOM BIJ ONZE NIEUWE EKBL-DIENST
VOOR ELEKTRONISCH BANKIEREN

Iedere dag weer, stellen wij onze ervaring en onze knowhow tot uw dienst, met de ambitie uw referentiepartner te 

blijven. Om aan uw verwachtingen te voldoen, hebben wij besloten nieuwe digitale instrumenten te creëren waarmee u 

uw rekeningen kunt volgen, waar u zich ook bevindt. Met ingang van 3 juli 2017, kunt u via onze internetsite en middels 

een beveiligd systeem waarin uw gegevens beschermd zijn, met één klik toegang krijgen tot uw rekening alsmede tot 

een breed aanbod aan informatie en fi nanciële instrumenten. Dankzij deze nieuwe technologie zal de traditionele relatie 

met u private banker verder versterkt worden. Uiteraard blijven wij de voorkeur houden voor het directe contact dat 

onze bankiers met u onderhouden. Het is met groot genoegen dat wij u de voordelen van dit nieuwe instrument kunnen 

laten ontdekken.

Quentin Vercauteren Drubbel

Head of Wealth Management, Luxembourg

Carlo Friob

CEO, Luxembourg



INLOGPROCEDURE

Om u aan te melden in uw persoonlijke ruimte, ga naar de site https://www.ekbl.lu 

U zult hier de volgende informatie nodig hebben: 

die vermeld staat op de brief bij deze handleiding

oorspronkelijk ontvangen per separate post 

(te wijzigen bij de eerste aanmelding)

 

Om deze te verkrijgen, druk op de knop « press » 

van uw Smartcard

De Smartcard bevindt zich in de brief bij 

deze handleiding

Gebruikersnaam

Pincode

Smartcardcode

1

2

3



1  Doorloop de verschillende beschikbare diensten in uw e-banking.

2  Raadpleeg de samenvatting van de ontwikkeling van uw portefeuille door op de overeenkomstige regel te klikken.

OVERZICHT VAN UW PORTEFEUILLES

1

2



1  Bekijk de inleggingen/opnames, 2  de prestatie en 3  de uitsplitsing per activaklasse. 

4  Genereer het verslag van deze portefeuille.

SAMENVATTING VAN EEN PORTEFEUILLE

1

2

4

3



1  Bekijk de gedetailleerde uitsplitsing van uw portefeuille per activaklasse en per valuta door te klikken op  “Posities”. 

2  Voor meer details, klik op één van de tabelcellen of op het icoontje  .

ANALYSE VAN EEN PORTEFEUILLE

1

2

2



1  Ga naar de transactiehistorie van de geselecteerde portefeuille via de tab “Mutaties”.  

2  Raadpleeg de geboekte mutaties van de effecten en de cash alsmede de orders in behandeling.

VERRICHTINGEN IN VERBAND MET EEN PORTEFEUILLE

2

1



1  Bekijk al uw documenten en uittreksels in elektronische versie door te klikken op het icoontje  “E-docs”  . 

2  Verfi jn de lijst van de documenten door op  “Filter” te klikken.

e-DOCUMENTEN

1 2



1  Neem contact op met uw private banker middels de beveiligde berichtendienst door te klikken op het icoontje  

“Communicatie”  . 

2  Klik om een nieuw bericht op te stellen.

3  Selecteer de deelnemers aan uw gesprek.

BEVEILIGDE BERICHTENDIENST

1

2

3



1  Selecteer meerdere portefeuilles door 

de betreffende vakjes aan te klikken.

2  Klik op de knop “Consolideren” om 

de geconsolideerde portefeuille te 

genereren.  

3  De geconsolideerde portefeuille  

zal worden toegevoegd aan de lijst 

van uw portefeuilles. Klik op de 

overeenkomstige regel om deze te 

raadplegen. 

CREATIE VAN GECONSOLIDEERDE PORTEFEUILLES

2

1

3









1  Klik op de tab “Mappen”. 

2  Creëer een map en vul het veld 

“Mapnaam” in.

3  Klik op de tab “Portefeuilles” om 

terug te gaan naar het overzicht van 

uw portefeuilles.

4  Selecteer de portefeuilles door de 

betreffende vakjes aan te vinken.

5  Klik op “Kopiëren naar”.

6  Kies de map waarin u de portefeuilles 

wenst te kopiëren. 

CREATIE VAN MAPPEN

13
2
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VERKLARING ICOONTJES

Waarschuwing systeemupdate

Personaliseer de weergave van uw overzicht

Log uit van uw eKBL

Klik voor meer details

Klik om het afrolmenu weer te geven en selecteer de actie 

van uw keuze

Consolideer uw gegevens

Sorteer in toenemende of afnemende volgorde

Exporteer de gegevens naar een Excel-bestand

Pas een fi lter toe op de gegevens

Genereer het overzicht van uw portefeuille in PDF-formaat

CONTACT

Deze gids is te verkrijgen op het 

volgende adres: 

https://www2.kbl.lu/common/documents/nl

Ingeval van problemen met de verbinding 

of voor andere vragen blijft uw private 

banker uw vaste contactpersoon.





VERKLARING ICOONTJES

Log uit van uw eKBL

Raadpleeg het afrolmenu

Consolideer de geselecteerde gegevens

Stuur een foto van uw scherm (screenshot) 

naar uw private banker via de beveiligde berichtendienst

Personaliseer de weergave van uw overzicht

Ververs de gegevens op het scherm

Sleep het scherm naar links om de volgende pagina weer te geven

CONTACT

Deze gids is te verkrijgen op het 

volgende adres: 

https://www2.kbl.lu/common/documents/nl

Ingeval van problemen met de verbinding 

of voor andere vragen blijft uw private 

banker uw vaste contactpersoon.



1 Neem contact op met uw private 

banker middels de beveiligde 

berichtendienst.

 Klik op de knop menu  en 

selecteer  “Berichten”.

2 Om een nieuw bericht aan uw 

bankier te schrijven, klik op het 

icoontje  .

3 Raadpleeg de historie van uw 

gesprekken. 

BEVEILIGDE BERICHTENDIENST

1

2

3



1 U vindt hier al uw documenten en 

uittreksels in elektronische vorm.

 Klik op de knop menu en selecteer 

“eDocuments”.

eDOCUMENTS

1



1 Bekijk, via het afrolmenu, alle 

mutaties die zijn uitgevoerd op 

de geselecteerde waarde.

2 Ga terug naar de vorige pagina via 

de knop  .

ANALYSE VAN EEN WAARDE

1

2



1 Klik op “Analyse“ om uw 

portefeuille per activaklasse en 

valuta weer te geven.

2 Voor meer details, klik op een van 

de cellen van de tabel.

3 Sleep het afrolmenu naar boven 

om alle waarden van elke 

activaklasse weer te geven.

4 Klik op een waarde om de 

ontwikkeling ervan weer te geven.

ANALYSE VAN EEN PORTEFEUILLE

1

4

2

3



1 Raadpleeg de ontwikkeling van uw 

portefeuille.

2 Bekijk de uitsplitsing van uw 

portefeuille per activaklasse.

3 Bekijk uw belangrijkste posities in 

detail.

4 Sleep het scherm naar links om 

aanvullende informatie te verkrijgen 

over de Europese, Aziatische, 

Amerikaanse indexen, de 

grondstoffen, enz.

SAMENVATTING VAN EEN PORTEFEUILLE

1

3

2

4



1   Raadpleeg de gedetailleerde 

ontwikkeling van een van 

uw portefeuilles door op de 

overeenkomstige regel te klikken. 

Creëer een geconsolideerd overzicht 

van meerdere portefeuilles:

2 Selecteer meerdere portefeuilles 

door de betreffende vakjes aan te 

klikken.

3 Klik op de knop  . 

4 Krijg rechtstreeks toegang tot uw 

e-mail en uw eDocumenten.

OVERZICHT VAN UW PORTEFEUILLES

1

3

4

2






THUISPAGINA

1

Doorloop de verschillende beschikbare 

diensten in uw eKBL-applicatie. 

1 Klik op “Portefeuilles” voor 

toegang tot uw rekeningen.



U zult hier de volgende informatie nodig hebben:  

die vermeld staat op de brief bij deze 

handleiding

oorspronkelijk ontvangen per separate post 

(te wijzigen bij de eerste aanmelding)

Om deze te verkrijgen, druk op de knop “press” 

van uw Smartcard

De Smartcard bevindt zich in de brief bij deze 

handleiding

INLOGPROCEDURE

Gebruikersnaam

PIN Code

Smartcardcode

Om u aan te melden in uw persoonlijke ruimte, download de eKBL-applicatie in de App Store

1

2

3



WELKOM BIJ ONZE NIEUWE EKBL-DIENST 
VOOR ELEKTRONISCH BANKIEREN VIA IPAD

Iedere dag weer, stellen wij onze ervaring en onze knowhow tot uw dienst, met de ambitie uw referentiepartner te 

blijven. Om aan uw verwachtingen te voldoen, hebben wij besloten nieuwe digitale instrumenten te creëren waarmee 

u uw rekeningen kunt volgen, waar u zich ook bevindt. Met ingang van 3 juli 2017, kunt u via uw iPad en middels een 

beveiligd systeem waarin uw gegevens beschermd zijn, met één klik toegang krijgen tot uw rekening alsmede tot een 

breed aanbod aan informatie en fi nanciële instrumenten. Dankzij deze nieuwe technologie zal de traditionele relatie met 

u private banker verder versterkt worden. Uiteraard blijven wij de voorkeur houden voor het directe contact dat onze 

bankiers met u onderhouden. Het is met groot genoegen dat wij u de voordelen van dit nieuwe instrument kunnen laten 

ontdekken.

Quentin Vercauteren Drubbel

Head of Wealth Management, Luxembourg

Carlo Friob

CEO, Luxembourg
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