
Beobank biedt haar kredietkaarthouders  

nieuwe exclusieve Mastercard®-voordelen aan  
 

Brussel, 10 oktober 2022 – Vandaag biedt Beobank als eerste in België ‘Priceless®’ aan: een nieuw 

programma voor houders van een Beobank World of Elite Mastercard-kredietkaart.1 Het programma 

biedt toegang tot een aantal exclusieve kortingen, voordelen en ervaringen voor zowel thuis als op 

reis en vult het bestaande voordelenpakket voor Mastercard-houders bij Beobank naadloos aan.  

 

De voornaamste nieuwe voordelen op een rij:  

 

• Toegang tot verschillende ervaringen met een focus op cultuur, sport, culinaire ervaringen en 

muziek in Frankrijk, Spanje (binnenkort) en Italië, drie van de meest bezochte landen door 

Belgen. 

• Onvergetelijke ervaringen in België of in bovenvermelde landen die al dan niet aan een 

wedstrijd verbonden zijn – zoals de voetbalwedstrijd Club Brugge-FC Porto van de UEFA 

Champions League.  

• Promotionele voordelen en exclusieve kortingen, zoals bijvoorbeeld bij Maasmechelen Village.  

 

Kredietkaarten voor reizigers zitten in de lift 

De Belg is de voorbije maanden weer meer aan het reizen geslagen, en dat heeft zijn weerslag op de 

vraag naar een kredietopening waar specifieke voordelen voor op reis aan verbonden zijn. Concreet 

zag Beobank in de eerste acht maanden van dit jaar een sterke stijging van het aantal klanten die een 

kredietkaart met verzekeringen en voordelen gelinkt aan reizen aanvroegen. Het aantal transacties 

met een Beobank-kredietkaart voor reizigers nam tussen januari en augustus van dit jaar met 27% toe 

in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.  

 

 

Dirk Verhaeghe, Head of Retail Products bij Beobank, legt uit:  

 

“We zien dat reizen weer helemaal terug is, zowel in als buiten Europa. De zomermaanden 

blijven dan ook topmaanden voor aankopen met kredietkaarten, zeker voor internationale 

transacties. We zochten daarom naar een manier om onze klanten nog beter bij te staan 

tijdens hun vakantiebeleving en om reizen nog aangenamer te maken. Met haar voordelen 

voor zowel thuis als op reis, is Priceless daar het ideale antwoord op en versterken we zo 

ons kredietkaartengamma nog verder.” 

 

 

Henri Dewaerheijd, Country Manager BeLux Mastercard, voegt toe:  

 

"We zijn zeer trots dat we Priceless voor de eerste keer in België kunnen lanceren en ons 

platform beschikbaar kunnen stellen aan Beobank World of Elite Mastercard-

kaarthouders. Priceless biedt toegang tot onvergetelijke ervaringen en waardevolle 

dagelijkse kortingen in de steden waar we wonen en reizen. Dankzij Mastercard kunnen 



Belgische consumenten zo hun ervaringen rond passies beleven en betekenisvolle 

momenten met hun geliefden doorbrengen." 

 

 

Het Priceless-programma geeft Beobank World of Elite Mastercard-houders immers toegang tot 

ervaringen in België, maar is ook bijzonder interessant voor Belgen die graag naar het buitenland 

reizen. Concreet kunnen klanten genieten van verschillende ervaringen en voordelen die voornamelijk 

focussen op cultuur, sport, culinaire ervaringen, muzikale ontdekkingen, ... Zo kunnen ze genieten van 

presales of kortingen en voordelen op bepaalde spektakels, culinaire aanbiedingen, unieke virtuele 

bezoeken van musea of hotels, alsook van interessante voordelen bij Booking.com, Avis en Philips. 

 

Unieke voordelen voor reizigers 

Beobank is de eerste bank in België die Priceless aanbiedt. Dit programma vult de vele bestaande 

reisvoordelen voor World of Elite Mastercard-kaarthouders bij Beobank naadloos aan. Sinds het begin 

van de zomer kunnen houders van een Beobank Mastercard-kredietaart1 met Mastercard® Travel 

Experiences immers ook genieten van toegang tot de Airport Security Fast Track2-dienst, en met 

Mastercard® Travel Rewards genieten ze automatisch van cashback3 wanneer ze hun aankopen in het 

buitenland met hun Beobank Mastercard-kaart betalen. 

 

Meer informatie 

Meer informatie over het Priceless-programma vindt u hier en hier.   

 
………………………………………………………………………….   
  

Let op, geld lenen kost ook geld. 

1 Kredietopening van onbepaalde duur, onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en mits wederzijds 
akkoord. Rentevoeten van kracht op 10/05/2021, kunnen gewijzigd worden. Priceless, Mastercard Travel 
Experiences en Mastercard Travel Rewards zijn programma's van Mastercard. Beobank heeft 
deze programma's afgesloten met Mastercard ten voordele van houders van een Beobank kredietkaart: 
Beobank Elite Travel Mastercard (Metaal), Beobank Extra Mastercard, Beobank Extra World Mastercard, 
Beobank Q8 World Mastercard, Beobank Neckermann World Mastercard, Beobank Flying Blue World 
Mastercard en Beobank Premium Flying Blue World Mastercard. Mastercard Airport Security Fast Track is een 
dienst die wordt aangeboden door Mastercard in samenwerking met DragonPass. De informatie op deze 
pagina is niet uitputtend. Voor een compleet overzicht van de voorwaarden en uitsluitingen verwijzen wij u 
naar de Algemene Voorwaarden van de programma's: Priceless, Mastercard Travel Experiences en Mastercard 
Travel Rewards.  

2 Geldig voor alle luchthavens die bij dit programma zijn aangesloten, lijst beschikbaar op Mastercard Travel 
Experiences. 

4 De cashback die Mastercard in het kader van het Mastercard Travel Rewards programma betaalt, staat los van 
een cashbackprogramma inbegrepen bij uw kredietkaart. De Mastercard Travel Rewards cashback-transactie 
verschijnt direct op uw rekeningafschrift en wordt binnen 30 dagen na een in aanmerking komende aankoop 
door Mastercard gecrediteerd. Uw deelname aan het programma zal niet leiden tot een verlaging van de prijs 
van goederen en diensten die u in de winkel koopt. De voorwaarden van het aanbod en het bedrag van de 
cashback variëren naargelang de deelnemende handelaar. De voorwaarden van de aanbieding zijn te vinden 
op mtr.mastercardservices.com. 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.beobank.be/nl/particulier/mastercard-voordelen__;!!BupLon6U!ojEsjQP-mnjfD4yOpM2hcFSchM4mL0_-HJV6L1kvzqd1rwwHQznp9N2Axw7-fPmb21mZGHknVOVFPM17Vg2IBNTsSVkp2wU6m_9A$
https://www.priceless.com/beobank?country=be&lang=nl-NL
https://travelexperiences.mastercard.com/
https://travelexperiences.mastercard.com/
https://mtr.mastercardservices.com/fr


Beobank NV/SA, Kredietgever, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel – BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel – 

IBAN: BE77 9545 4622 6142 - BIC: CTBKBEBX. 

………………………………………………………………………….  
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………………………………………………………………………….  
  
Over Beobank  

Beobank is een Belgische bank die haar 742 000 klanten dagelijks bijstaat dankzij haar producten en diensten 
voor particulieren, zelfstandigen en KMO's en haar netwerk van 213 agentschappen (Retail verkooppunten en 
PRO Centers). Haar 1 366 medewerkers willen het leven van haar klanten vergemakkelijken met persoonlijke 
oplossingen. Daarbij bouwen ze samen met hun klanten een duurzame relatie uit om hen bij elke levensfase 
optimaal te kunnen begeleiden. Beobank is een dochteronderneming van de Groep Crédit Mutuel (cijfers op 
31/12/2021).  
 

Meer info: www.beobank.be  
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