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De RaboCard is een creditcard waarmee je makkelijk, veilig en contactloos kunt betalen. In eigen land,  
op reis en online. Ook kun je er geldopnames mee doen. En veel aankopen zijn 180 dagen verzekerd.  
Je betaalt je RaboCard-transacties éénmaal per maand meteen en in één keer aan ons terug.

Wat is een RaboCard? 

De RaboCard is een creditcard met een bestedingslimiet. Hiermee kun je wereldwijd betalen in (web)winkels en bij (onbemande) tankstations, 

parkeergarages en tolpoorten. En ook hotelreserveringen maken en borgbetalingen bij huur van een auto of vakantieverblijf en geldopnames  

doen. De bestedingslimiet op je RaboCard bepalen we op basis van je inkomen dat bijgeschreven wordt op de betaalrekening waaraan je  

RaboCard is gekoppeld. 

Wat kost jouw RaboCard? 

Je moet ons betalen voor jouw creditcard. Ook betaal je kosten voor geldopnames met de creditcard. Zie voor meer informatie het overzicht  

Tarieven en limieten voor Particulier betalingsverkeer op rabobank.nl/rabocard onder Kosten en Voorwaarden. Wij kunnen deze kosten altijd wijzigen. 

Meer hierover lees je in de voorwaarden. 

Waarvoor gebruik je een RaboCard? 

De RaboCard is geschikt voor alledaagse betalingen in (web)winkels en bij (onbemande) tankstations, parkeergarages en tolpoorten in het binnenland 

en buitenland. Maar ook voor hotelreserveringen, borgbetalingen bij huur van een auto of vakantieverblijf en geldopnames. 

En moet je eens een groter bedrag afrekenen, maar wil je dat niet gelijk van je betaalrekening afgeschreven hebben? Gebruik ook dan je RaboCard.  

De bedragen van je creditcardtransacties worden namelijk op een later moment dan de transactiemomenten van je betaalrekening afgeschreven.  

In één totaalbedrag, éénmaal per maand.
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Terugbetalen

De bedragen van je RaboCard-transacties schrijven we op een later moment dan de transactiemomenten in één totaalbedrag van je betaalrekening 

af. Dit gebeurt éénmaal per maand. We schrijven dit totaalbedrag ook af als je onvoldoende saldo hebt. Je moet dus zorgen voor voldoende saldo op 

je betaalrekening. 

Mag je rood staan op je betaalrekening? En kom je hierdoor rood te staan? Houd er dan rekening mee dat je hierover rente aan ons moet betalen.

Extra bestedingsruimte of eerder aflossen

Wil je meer bestedingsruimte op je creditcard of wil je je creditcarduitgaven tussentijds helemaal of gedeeltelijk aflossen? Maak dan geld over van  

je betaalrekening naar je creditcard. Dit kan eenvoudig via de Rabo App of via Rabo Online Bankieren. Zo ontstaat er een saldo op je creditcard.  

Heb je dit bedrag niet (volledig) gebruikt vóór de eerstkomende afschrijving van je creditcarduitgaven? Dan verrekenen we het (restant) saldo met het 

bedrag van de eerstvolgende afschrijving. Als er na die verrekening nog saldo over is op je creditcard, maken we dat automatisch direct over naar je 

betaalrekening. Voor meer informatie zie www.rabobank.nl/creditcardaflossen.

Inzicht in jouw RaboCard

Als je de transacties van jouw RaboCard wilt inzien, kun je dat doen door gebruik te maken van de Rabo App of Rabo Online Bankieren. Hierin vind je 

een tijdlijn van je transacties, kun je je transacties downloaden en je Rekeningoverzicht RaboCard raadplegen. Heb je geen Rabo App of Rabo Online 

Bankieren? Dan ontvang je maandelijks per post je Rekeningoverzicht RaboCard als er transacties op je RaboCard zijn geweest.

De verzekeringen en services bij jouw RaboCard

Wil je hier meer over weten? Ga dan naar rabobank.nl/rabocard en kijk onder Kosten en voorwaarden.

Meer informatie?

Wil je informatie over de RaboCard? Ga dan naar rabobank.nl/rabocard of neem contact op met jouw Rabobank.

Let op! Geld lenen kost geld
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