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Dag na dag zetten we onze ervaring en knowhow tot uw dienst en streven we ernaar de privébank van uw voorkeur te 

blijven. Om aan uw verwachtingen tegemoet te komen, hebben we besloten een nieuwe iPhone- en Android-app te 

ontwikkelen waarmee u uw rekeningen kunt volgen overal waar u bent. Vanaf 15 maart 2018 heeft u met één simpele 

beweging toegang tot uw portefeuilles en ‘instant messaging’ met beveiligde gegevensbescherming. Deze nieuwe 

technologie zal de traditionele relatie die u al heeft met uw private banker nog verder versterken. Uiteraard blijven wij de 

voorkeur geven aan de rechtstreekse relatie die onze bankiers met u hebben opgebouwd. Met trots stellen wij u graag 

de voordelen van onze nieuwe iPhone- en Android-app voor.

Quentin Vercauteren Drubbel

Head of Wealth Management, Luxemburg

Carlo Friob

CEO, Luxemburg

WELKOM 

BIJ DE NIEUWE iPHONE- EN ANDROID-APP VAN KBL



De eerste keer dat u inlogt, heeft u uw 
gebruikersnaam en smartcard nodig, die KBL epb 
u via de post heeft toegestuurd. 

U kunt uw vingerafdruk en foto bewaren, zodat u in 
de toekomst kunt inloggen met Touch ID en/of Face 
ID.  

INLOGPAGINA



Klik op ‘Portefeuilles’ om toegang te krijgen tot uw 
rekeningen.
Klik op ‘Comunicatie’ om contact op te nemen met 
uw private banker.

Klik op de betreffende portefeuille om de details 
weer te geven.
Selecteer diverse portefeuilles door op de bijbeho-
rende selectievakjes te klikken.

STARTPAGINA1. 2. OVERZICHT VAN  
UW PORTEFEUILLES



De evolutie van uw portefeuille weergeven.
De huidige prestaties van uw portefeuille bekijken.
Uw laatste transacties en kasbewegingen bekijken.

Klik op ‘Vermogenscategorie’ om uw portefeuille 
per aandelenklasse weer te geven. 
Klik op ‘Munt’ om uw portefeuille per valuta weer 
te geven. 

3. 4.PORTEFEUILLE-
DASHBOARD PORTEFEUILLEPOSITIES



Klik op ‘Mutaties’ om uw laatste effectentransacties, 
uw laatste kasbewegingen en uw laatste 
onbehandelde orders te bekijken.

Neem contact op met uw private banker aan de hand 
van de beveiligde berichtenuitwisseling.
Klik op de menuknop en selecteer ‘Communicatie’ 
om een nieuw bericht naar uw bankier te verzenden.

TRANSACTIES
BEVEILIGDE 
BERICHTENUITWISSELING5. 6.



Klik op ‘Instellingen’ om uw taal, uw pincode of uw 
valuta te wijzigen.

INSTELLINGEN CONTACT7. 8.
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.
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