
 

 

 

MeDirect Bank lanceert vernieuwde app met realtime prijzen voor mobiel 
traden 

Dankzij de upgrade van de mobiele bankapp kunnen gebruikers van MeDirect beleggingsfondsen, 
aandelen, beursfondsen en obligaties verhandelen met realtime prijzen 

Brussel, 15 februari 2022 – MeDirect Bank, het digitale mobiele bankplatform, lanceert vandaag een 
geüpgraded beleggingsplatform op zijn mobiele app en zijn website. De upgrade biedt een meer 
intuïtief design en vergemakkelijkt de toegang tot traden en beleggen. Dat past in de strategische 
transformatie van MeDirect naar een Belgische WealthTech-onderneming die de beste 
klantbeleving garandeert. Dankzij de nieuwe functies kunnen de gebruikers op elk moment via de 
app beleggen en verhandelen met realtime beursprijzen. 

Verbeterde gebruikerservaring 

Dankzij de toevoeging van mobiel beleggen is MeDirect nu een volwaardig handels- en 
beleggingsplatform, zowel op desktop als mobiel. De app van MeDirect levert een eenvoudige en 
intuïtieve gebruikerservaring, met een interface die afgestemd is op de behoeften van alle klanten, 
van ervaren tot minder ervaren gebruikers.

 

De nieuwe interface heeft een verbeterde geleide zoekfunctie en verschillende opties voor de 
weergave van informatie op het platform. Met de nieuwe zoekfunctie kunnen gebruikers makkelijker 
hun favoriete beleggingen zoeken in een uitgebreid aanbod van effecten op internationale beurzen, 
beursfondsen van internationale en toonaangevende fondsbeheerders en een selectie van lokale en 
internationale obligaties. 

 



 

 

“De gebruikers kunnen nu gemakkelijker de beleggingsplannen vinden die het best bij hun interesses 
passen. Het volstaat dat ze de geleide filtervragen volgen. Als gebruikers bijvoorbeeld een 
kapitalisatiemodel wensen, een gebalanceerd beleggingsplan en een focus op duurzaamheid, brengt 
de zoekfunctie hen automatisch naar het beleggingsplan Sustainable MeGreen, met een 
gediversifieerde korf fondsen die voldoen aan strenge ecologische, sociale en governancecriteria”, 
vertelt Tim Rooney, CEO van MeDirect Belgium. 

Transparante prijzen in realtime 

De upgrade biedt ook realtime prijzen voor effecten en beursfondsen. Alle klanten kunnen die 
bovendien zonder extra kosten raadplegen. Zo beschikken klanten die met MeDirect beleggen, over 
de recentste informatie en prijzen en kunnen ze gemakkelijker hun voordeel doen met trading- en 
beleggingskansen. 

Er zijn ook verdere stappen gezet om te verzekeren dat de klanten competitieve prijzen krijgen 
wanneer ze online verhandelen en beleggen. 

Alle bankfuncties binnen handbereik 

“Met deze upgrade zet MeDirect zijn transformatie naar digitale WealthTech-onderneming verder. Wij 
blijven onze digitale kanalen ontwikkelen om onze klanten de best mogelijke ervaring aan te bieden 
dankzij digitale innovatie. We willen een totaaloplossing bieden waarmee ze op een enkel platform hun 
financiën volledig kunnen controleren en hun dagelijkse verrichtingen, sparen en beleggen kunnen 
volgen en beheren”, zegt Tim Rooney, CEO van MeDirect Bank Belgium. 

De bank heeft al verscheidene sectorbekroningen ontvangen, wat haar positie als challenger op de 
Belgische markt versterkt. Zo is ze een van de voornaamste mededingers voor de beste mobiele 
bankapp van Spaargids. 


