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Bijzondere voorwaarden voor het gebruik van gezichtsherkenning bij de Rabobank 2017 

1. Aanvullende afspraken 

In deze bijzondere voorwaarden maken wij met u aanvullende afspraken op de algemene voorwaarden die al tussen u en 

ons gelden. Als u een particuliere klant bent, gelden voor u de Algemene Voorwaarden betalen en online diensten van de 

Rabobank. Als u een zakelijke klant bent, gelden de Algemene Voorwaarden voor online diensten zakelijk van de Rabobank. 

2. Wat is een biometrisch kenmerk? 

Bij gezichtsherkenning wordt gebruik gemaakt van een ‘biometrisch kenmerk’ . Dit is een lichamelijke eigenschap van een 

natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een gezichtskenmerk, die is geregistreerd met de functionaliteit van uw toestel. U kunt zo’n 

biometrisch kenmerk zoals bijvoorbeeld gezichtsherkenning via uw toestel gebruiken als wij dit met u hebben afgesproken. 

3. Wat kunt u met gezichtsherkenning?  

3.1 In de apps van de Rabobank die dit ondersteunen, bijvoorbeeld de Rabo Bankieren app, kunt u instellen dat u  

gezichtsherkenning wilt gebruiken. Bij het instellen van gezichtsherkenning kunt u het volgende kiezen:

•  met gezichtsherkenning inloggen.

• met gezichtsherkenning inloggen en ondertekenen. U kunt dan inloggen met gezichtsherkenning en in bepaalde 

gevallen ook met gezichtsherkenning ondertekenen.

3.2 Heeft u ingesteld dat u kunt ondertekenen met gezichtsherkenning? En wilt u een betaalopdracht geven? Of wilt u een 

overeenkomst met ons sluiten of wijzigen? Dan kunt u door uw gezicht voor de camera te houden en de  

gezichtsherkenning te gebruiken hiermee instemmen. Hiermee zet u een elektronische handtekening. Wij bepalen in welke 

gevallen u gezichtsherkenning kunt gebruiken. Dit kan in ieder geval niet voor betalingen waarvoor de signeercode nodig 

is.
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4. Regels voor veilig bankieren met gezichtsherkenning 

Er gelden al veiligheidsregels voor bijvoorbeeld het gebruik van onze online diensten, apps, uw toestel, het controleren van 

uw rekening en het melden van incidenten. De volgende veiligheidsregels gelden ook voor het gebruik van  

gezichtsherkenning. 

4.1 U mag gezichtsherkenning niet gebruiken als het mogelijk is om gezichten van meer personen op uw toestel te  

registreren en er gezichten van anderen op uw toestel zijn geregistreerd. U moet dit zelf controleren voordat u het gebruik 

van gezichtsherkenning instelt. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. 

4.2 Weet of vermoedt u dat er iets mis is? Blokkeer dan direct de apps van de Rabobank en meld dit bij uw Rabobank. Op 

onze website en in de algemene voorwaarden die voor u gelden, leest u hoe u dit kunt doen. Bijvoorbeeld via Rabo  

Internetbankieren of telefonisch bij uw Rabobank. 

4.3 Er bestaat een kleine kans dat personen met zeer sterk gelijkende gezichtskenmerken, ook gebruik kunnen maken van 

gezichtsherkenning op uw toestel. Ondanks dat alleen uw gezichtskenmerken daarop geregistreerd zijn. Bij bijvoorbeeld 

een (tweeling)broer of -zus is deze kans groter. Zorg er daarom voor dat anderen uw toestel niet kunnen gebruiken voor 

bankzaken. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. 

4.4 Bij kinderen tot ongeveer 13 jaar zijn de gezichtskenmerken mogelijk nog niet voldoende ontwikkeld. Hierdoor kunnen 

ook andere kinderen mogelijk gebruik maken van de gezichtsherkenning op het toestel. Zorg er daarom voor dat anderen 

het toestel niet kunnen gebruiken voor bankzaken. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. 

4.5 Als u een zakelijke klant bent, kan ook elke gebruiker (als bedoeld in de Algemene Voorwaarden online diensten) die 

gebruik mag maken van een daarvoor geschikte app van de Rabobank gezichtsherkenning instellen. U moet er daarom 

zorgen dat elke gebruiker op de hoogte is van de regels die hiervoor gelden. Wilt u dit niet? Pas dan in Rabo  

Internetbankieren Professional de autorisaties voor de desbetreffende gebruiker aan.

De tekst van deze Bijzondere voorwaarden voor het gebruik van gezichtsherkenning bij de Rabobank 2017 is op 16 november 

2017 gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Midden-Nederland te Utrecht, onder nummer 327/2017.


