
Вітаємо Вас із отриманням Нового Betaalpakket від Rabobank. Оскільки тепер 
Ви маєте новий обліковий запис, ми хотіли б дати Вам кілька порад щодо 
безпечного використання вашого облікового запису в Rabobank, а також 
наших платіжних послуг. Цей інформаційний лист пояснює низку пунктів 
стосовно наших правил безпеки, які більш детально описані в Умовах.

Ці правила існують, тому що ми можемо забезпечити безпеку банківських дій (включаючи Rabo 
Online Banking), тільки якщо ми, тобто наші клієнти та банк, співпрацюємо з цього питанння. 
Усі наші заходи безпеки ґрунтуються на припущенні, що Ви також будете дотримуватися наших 
правил безпеки. Ці правила, як зазначено в Умовах, є основними.  

Rabobank
betaalpakket

 
Ми застосовуємо такі правила безпеки:
1. Не повідомляйте іншим особам свої коди безпеки 
2. Переконайтеся, що жодна інша особа не може використовувати вашу банківську картку, 

кредитну картку (за наявності) або пристрій (наприклад, телефон, ноутбук або ПК) 
3. Переконайтеся, що пристрої, які ви використовуєте для банківських дій, захищені 
4. Регулярно перевіряйте свій обліковий запис
5. Негайно повідомте нам про інциденти та дотримуйтеся наших інструкцій
6. Не дозволяйте іншим особам керувати вашим пристроєм

Подальше пояснення для кожного правила зазначене нижче. У випадках, коли пояснення 
застосовується до декількох пунктів, ми включили його з першим відповідним пунктом.

Важливі моменти для використання



Варто знати: Злочинці діють у Нідерландах так само як і 
в інших країнах світу. Вони можуть бути винахідливими 
та знайти інші способи ввести Вас в оману та викрасти 
гроші з вашого рахунку, наприклад, використовуючи 
підроблений електронний лист, SMS або телефонний 
дзвінок. Отже, будьте пильні, якщо будь-яка особа 
звертається до Вас з приводу вашого рахунку або вашої 
банківської картки, кредитної картки (якщо застосовно), 
або пристрою (наприклад, телефону, ноутбуку або ПК).  

Контактні дані для повідомлення щодо втрат,  
крадіжок, підозр у шахрайстві або інших інцидентів  
Нижче зазначені контактні телефони для повідомлення 
про втрату, крадіжку, підозру у шахрайстві та інші 
інциденти працюють цілодобово, 7 днів на тиждень:
• Для дзвінків в межах Нідерландів: 088 722 6700
• Для дзвінків в Нідерланди з-за кордону:  

+31 88 722 6700

Важливо

Почнемо з наших Загальних умов: вони містять 
додаткові правила та інформацію. Прохання прочитати 
цей документ. Він містить інформацію про те, як 
використовувати ваш Betaalpakket, як працює Rabo 
Scanner, правила, що застосовуються до спільних 
рахунків (якщо застосовується) та довіреності (якщо 
застосовно), а також про те, як ми обробляємо Вашу 
персональну інформацію. Ми хотіли б звернути Вашу 
увагу на кілька таких правил:
• Переконайтеся, що ви негайно повідомили банк про 

зміни у інформації про себе, наприклад, якщо ви 
змінюєте адресу, або якщо змінюється ваш номер 
телефону або електронна адреса.

• За використання Betaalpakket ми стягуємо щомісячний 
платіж, який буде вираховуватися із коштів на вашому 
поточному рахунку. 

• Якщо Ви хочете дозволити партнеру використовувати 
цей обліковий запис, дізнайтеся у нас, чи це можливо 
у Вашому випадку. Якщо це можливо, ваш обліковий 
запис стане спільним обліковим записом. Будь-хто з 
вас може використовувати обліковий запис окремо,  
а також окремо повідомляти нас про зміни. Будь-хто з 
вас також може окремо закрити обліковий запис. 

• Ви можете використовувати Betaalpakket лише для 
цілей, які не порушують законодавство (Нідерландів). 
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Нагадування щодо 
правил, які допоможуть 
захистити ваші гроші
1. Не повідомляйте іншим особам свої коди безпеки
Усі коди безпеки так само важливі, як і ваш PIN-КОД. Ви 
повинні зберігати всі коди безпеки в таємниці. Усі коди, 
які ви отримуєте від нас або створюєте самостійно, 
настільки ж важливі, як і ваш PIN-КОД. Сюди належать 
S-коди, які Ви створюєте за допомогою Rabo Scanner, 
або коди підписів, які ви створюєте за допомогою Rabo 
Scanner. Якщо будь-яка інша особа знає один із цих кодів, 
вона може використовувати його для шахрайських цілей. 

Чи означає це, що Rabobank ніколи не запитає у вас 
код безпеки за межами Rabo Online Banking? Так. Ні 
Rabobank, ні наші співробітники ніколи не попросять 
Вас розкрити свій код безпеки шляхом електронного 
повідомлення, усно, за допомогою SMS, особисто або 
будь-яким іншим способом. Якщо Вас просять ввести код 
безпеки, це означає, що вчиняється шахрайська дія.

Що робити, якщо ви не пам'ятаєте свої коди безпеки? 
Не записуйте коди та не зберігайте їх у жодних 
місцях. Однак, якщо іншої альтернативи дійсно немає, 

2. Переконайтеся, що жодна інша особа не може 
використовувати вашу банківську картку, кредитну 
картку (якщо є) або пристрій (телефон, ноутбук або ПК)  
Ваш Betaalpakket є персональним: він призначений для 
використання виключно Вами. Отже, переконайтеся, що 
жодна інша особа не користується вашою банківською 
карткою, кредитною карткою (якщо є) або пристроєм 
(телефоном, ноутбуком або ПК). Регулярно перевіряйте, 
чи є у вас банківська картка, кредитна картка (якщо 
застосовно) або пристрій (телефон, ноутбук або ПК).

Ми ніколи не попросимо Вас надіслати свою банківську 
або кредитну картку (якщо застосовно) нам або третій 
стороні. Якщо у вас виникли проблеми з карткою, і 
її потрібно замінити, або коли вам видадуть нову, Ви 
тримаєте вказівку перерізати стару картку. Ніколи 
не передавайте свою картку будь-якій іншій особі. 
Це стосується відвідувачів вашого помешкання, які 
стверджують, що вони є співробітниками нашого банку.

записуйте коди тільки таким чином, щоб окрім Вас, їх 
ніхто не розумів. Якщо ви це зробите, не зберігайте 
цю закодовану інформацію разом з банківською 
або кредитною карткою, яку Ви використовуєте для 
банківських дій. Зберігайте таку інформацію в окремому 
місці, де її ніхто не може знайти.

can find it.Варто знати:
•  Ми ніколи не будемо просити вас переказувати гроші по телефону або за посиланням в SMS або електронною 

поштою.
•  Ми ніколи не надсилатимемо вам електронні повідомлення з проханням надати ваші коди безпеки. 
•  Ми ніколи не надсилатимемо вам електронні повідомлення з посиланням для входу в систему Rabo Online 

Banking.
•  Перш за все переконайтеся, що саме ми надіслали вам код кольору, перш ніж сканувати цей код для входу в 

систему Rabo Online Banking або підписання платіжної операції. 
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3. Переконайтеся, що пристрої, які ви використовуєте 
для банківських дій, захищені 
Переконайтеся, що програмне забезпечення, 
встановлене на пристрої, який Ви використовуєте для 
банківських операцій, наприклад, ПК, планшет або 
смартфон, підтримується в актуальному стані з останніми 
оновленнями безпеки.

Встановлене програмне забезпечення означає Вашу 
операційну систему та програмне забезпечення для 
безпеки, такі як сканер вірусів та брандмауер.

Не встановлюйте незаконне програмне забезпечення.  
За допомогою пароля забезпечте безпечний доступ  
до пристрою, який ви використовуєте для банкінгу.  
Крім того, переконайтеся, що застосунки, надані нами  
у пристрої, який Ви використовуєте для банкінгу,  
не можуть використовуватися сторонніми особами.  
Завжди виходьте з облікового запису після завершення 
будь-яких банківських операцій.

4. Регулярно перевіряйте свій обліковий запис
Завжди перевіряйте інформацію про обліковий 
запис якнайшвидше для будь-яких платежів, які ви не 
авторизували. Ви повинні робити це принаймні кожні 
два тижні, коли ви отримуєте виписки в цифровій формі. 
Якщо ви отримуєте виписки лише у паперовій формі,  
ви повинні перевіряти їх протягом двох тижнів з моменту 
отримання. Якщо ми зазнаємо збитків через те, що Ви не 
змогли перевірити транзакції у своєму обліковому записі 
протягом тривалого періоду, ми можемо попросити Вас 
підтвердити, що це було неможливо.

5. Негайно повідомте нам про інциденти та 
дотримуйтеся вказівок
Ви повинні негайно зв 'язатися з нами у разі, якщо:
• у вас більше немає банківської картки, кредитної 

картки або пристрою (телефону, ноутбука або ПК),  
або ви не знаєте, де вони знаходяться

• ви знаєте або підозрюєте, що хтось інший знає код 
безпеки або використовував його

• ви бачите, що платежі були здійснені з вашого 
облікового запису, який ви не авторизували

• у вас більше немає мобільного пристрою, на якому 
встановлено один із наших платіжних або банківських 
застосунків, якщо ви не надали його іншому 
користувачу та не видалили застосунки перед тим,  
як зробити це.

Вам також слід негайно зв'язатися з нами, якщо Ви 
помітите щось незвичайне, наприклад, іншу процедуру 
входу. Ми можемо заблокувати пристрій, щоб запобігти 
подальшим втратам. Якщо ми надамо Вам вказівки, 
наприклад, щоб запобігти новим інцидентам, ви повинні 

Мова
Ця примітка підготовлена англійською мовою. 
Договір та Умови викладені нідерландською 
мовою. Інша інформація, яку ви отримаєте від 
банку, також буде підготовлена нідерландською 
мовою. У разі потреби, Ви повинні звернутися 
до будь-якої особи із проханням перекласти для 
Вас ці документи. Ви несете відповідальність за 
розуміння цих документів. 

Для отримання додаткової інформації відвідайте 
веб-сайт Rabobank.nl/veilig 

виконати ці вказівки. У такому разі ми ніколи не будемо 
звертатися до Вас із запитом про розкриття кодів 
безпеки. Див. нижче контактні дані. 

6. Не дозволяйте іншим особам керувати вашим 
пристроєм
Якщо ви дозволяєте будь-якій іншій особі керувати 
вашим пристроєм, наприклад, особі, яка телефонує вам, 
стверджуючи, що вона є співробітником технологічної 
компанії, яка хоче здійснити технічне обслуговування або 
ремонт програмного забезпечення Вашого пристрою,  
він може встановити шкідливе програмне забезпечення.  
Або ваші коди безпеки можуть бути розкриті особі,  
що вкраде ваші гроші. 
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