
  
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, daaronder mede begrepen gehele 
of gedeeltelijke bewerking van het werk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rabobank. 
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Product Type opdracht Limiet 

Rabo Internetbankieren Voor het geven van betaalopdrachten per 

ondertekening met Rabo Scanner. 

€ 50.000,- 

Voor het geven van incasso opdrachten. Gelijk aan uw incassocontract 

Rabo Internetbankieren 

Professional 

Voor het geven van betaalopdrachten per 

ondertekening (overeenkomstlimiet). 

Standaard € 50.000,- 

Door uzelf op te hogen tot maximaal 

€ 500.000,- via het onderdeel 

‘Autorisaties’. 

Hogere bedragen zijn in overleg in te 

stellen door uw lokale bank. 

Zetten van een 2e handtekening. Verplicht vanaf € 250.000,- Hogere 

bedragen zijn in overleg in te stellen 

door uw lokale bank. 

Voor het geven van incasso opdrachten. Gelijk aan uw incassocontract 

Rabo Mobielbankieren en 

iDEAL via mobiel 

Voor het geven van betaalopdrachten naar rekeningen 

(mede) op uw naam bij een Rabobank. 

€ 50.000,- per betaalopdracht 

Voor het geven van betaalopdrachten per 

ondertekening met Rabo Scanner. 

€ 50.000,- 

Voor het geven van betaalopdrachten naar bekende 

rekeningen zonder Rabo Scanner1. 

€ 2.000,- per dag2 

Voor het geven van betaalopdrachten naar onbekende 

rekeningen zonder Rabo Scanner3. 

€ 1.000,- per dag2 

Rabofoon Voor het geven van betaalopdrachten naar rekeningen 

(mede) op uw naam bij een Rabobank. 

€ 50.000,- per betaalopdracht 

Voor het geven van betaalopdrachten naar bekende 

rekeningen1. 

met een maximum van € 2.000,- per 

dag2 

 

                                                

 
1 Een bekende rekening is een rekening waar u minimaal één en maximaal vijftien maanden geleden naar heeft overgeboekt met 

behulp van de Rabo Scanner of een rekening van een begunstigde met een incasso- of acceptgiro-overeenkomst met een 

Rabobank. In de voorwaarden wordt dit een ‘bekende unieke identificator’ genoemd. 
2 Verminderd met betalingen die met iDEAL, via mobiel of via Rabofoon zijn gedaan. 
3 Onbekenden rekeningen zijn rekeningen waarnaar de afgelopen 15 maanden nog geen overboeking heeft gedaan met de Rabo 

Scanner. 

 


