
! Зверніть увагу, що положення Умов мають переважну 
силу.

1. Яка інформація міститься в заяві про 
конфіденційність?
Ми оброблятимемо ваші особисті дані. Заява про 
конфіденційність описує, як ми обробляємо ці дані. Заява 
про конфіденційність доступна за адресою 
rabobank.nl/privacy.

2. Використання англомовних документів
Угода, умови та інша інформація оформлені 
нідерландською мовою. Ми можемо додатково надати 
деяку інформацію іншою мовою, наприклад, англійською 
або українською. Переклад пропонується як послуга. У 
разі розбіжностей між англійською та нідерландською 
версіями, нідерландська версія має переважну силу.

3. Овердрафт на чековому рахунку 
Навіть за відсутності кредитів ви все одно можете 
використовувати овердрафт в обліковому записі. 
Наприклад, через списання нами комісії за пакет 
чекового рахунку з облікового запису. Ви сплачуватимете 
змінну відсоткову ставку за цим овердрафтом. Ми 
можемо змінити цей тариф у будь-який час.

4. Кредитна/від 'ємна процентна ставка
Ми не зобов'язані сплачувати відсотки на залишок на 
чековому рахунку, що також відомі як кредитні відсотки. 
Ви використали овердрафт? Тоді ви повинні сплатити 
нам відсотки на суму, яку ви використали через 
овердрафт. 
Ми можемо застосовувати цю відсоткову ставку до 
всього залишку або його частини і називати ці 
відрахування від'ємними відсотками. Ставка цього 
відсотка є змінною, а це означає, що ми можемо змінити її 
в будь-який час. Від'ємна процентна ставка може 
залежати від суми залишку. 
Коли вам доведеться сплатити нам від'ємні відсотки, ми 
періодично списуватимемо їх з чекового рахунку. 

5. Онлайн-послуги
Онлайн-послуги дозволяють здійснювати банківську та 
іншу діяльність, наприклад, оформляти платіжне 
доручення, укладати договір на ощадний рахунок або 
продавати цінні папери. Ми також можемо 
використовувати онлайн-сервіси для надання вам 
інформації. Останнє може включати, наприклад, 
інформацію про інші товари, які ви придбали у нас або з 
нашою допомогою.

6. Як використовувати RaboScanner
RaboScanner і Random Reader — це інструменти для 
здійснення правових транзакцій онлайн із іншими 
сторонами. RaboScanner вимагає, щоб ви створили логін і 
код підпису. Ви створюєте ці облікові дані, вставивши 
дебетову або кредитну картку в RaboScanner і 
відсканувавши колірний код на екрані пристрою за 
допомогою камери RaboScanner. Потім RaboScanner 
відобразить логін або код підпису. 

7. Використання 5-значного коду
5-значний код — це код безпеки. Ви можете 
використовувати його для деяких наших онлайн-послуг. 
Ви створюєте власний 5-значний код у Rabo Online 
Banking, використовуючи код активації, який ви можете 
запитати у нас. Ви отримаєте цей код активації, який є 
кодом безпеки, звичайною поштою.

8. Підпис iDIN
iDIN — це послуга, що надається нідерландськими 
банками, яка дозволяє ідентифікувати себе онлайн іншим 
організаціям, як-от ваша страхова компанія або державні 
установи. Ці організації одразу розпізнають вас, і ця 
ідентифікація дозволяє отримувати необхідні дані від 
iDIN і Rabobank. iDIN також дозволяє вам підписувати 
документи. 
Якщо ми запропонуємо можливість використання 
підпису iDIN, це дозволить вам підписувати документи, 
видані одержувачем. За допомогою підпису iDIN ви 
підписуєте такі документи в електронному вигляді. 
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12. Платіж iDEAL
У випадку платежу iDEAL, сума платіжного 
доручення та інші реквізити зазвичай додаються 
автоматично. Іноді ви можете ввести суму 
платіжного доручення самостійно. Перевірте 
правильність суми та інших даних. Платіж iDEAL не 
вимагає перевірки IBAN бенефіціара.

13. Безконтактний платіж
Ви можете оплатити безконтактно в POS-терміналі, 
якщо ваша дебетова картка підходить для такої 
транзакції. Ви авторизуєте безконтактний платіж без 
PIN-коду, тримаючи платіжну картку біля платіжного 
термінала для безконтактного платежу. Після 
здійснення платежу скасувати його неможливо.
Також можна здійснювати безконтактні платежі за 
допомогою iPhone або телефону, обладнаного Apple 
Pay/Google Pay, тримаючи телефон біля платіжного 
термінала для безконтактних платежів. 

14. Ліміти дебетової або кредитної картки
Ми встановлюємо ліміти для платежів за картками. 
Наприклад, може бути обмеження на зняття коштів з 
банкомату. Ви можете знайти ліміти в заяві про 
тарифи та ліміти. Ви можете попросити нас 
тимчасово або назавжди змінити ліміт, наприклад, 
скоригувавши його за допомогою онлайн-банкінгу 
Rabo. Ми визначаємо межі, які можливі.

15. Видача дозволу на пряме списання коштів
Під час прямого дебетового платежу інкасатор 
рахунків списує суму з вашого рахунку. Спочатку 
інкасатор повинен мати дозвіл на пряме списання 
коштів від вас, перш ніж мати змогу видати платіжне 
доручення на пряме списання коштів. Надаючи 
дозвіл на пряме списання коштів, ви також надаєте 
банку дозвіл на виконання таких платіжних 
доручень. Ми не перевіряємо, чи дійсно існує 
відповідний дозвіл на пряме списання коштів. 
Ви можете надати як одноразовий, так і постійний 
дозвіл. Постійний дозвіл залишається чинним, поки 
ви його не скасуєте. 

9. Видача платіжного доручення
Ви перераховуєте гроші з вашого рахунку на 
рахунок бенефіціара, надавши нам платіжне 
доручення на переказ. Рахунок бенефіціара може 
бути рахунком у Нідерландах або за кордоном. Ви 
також можете переказувати гроші на інший ваш 
рахунок у нашому або іншому банку. Однак ви не 
можете перераховувати гроші на будь-який рахунок 
або в будь-якій валюті. 

Ми виконуємо платіжне доручення для банківського 
переказу на основі наданого вами унікального 
ідентифікатора, зазвичай це IBAN бенефіціара. Ми не 
зобов'язані перевіряти правильність наданої вами 
інформації або належність IBAN до наданого вами 
імені бенефіціара.

Гроші можна переказувати багатьма різними 
способами:
- Оплата в євро або на IBAN в Нідерландах або 

іншій країні SEPA (Єдиний європейський 
платіжний простір)

- Оплата iDEAL
- Оплата акцептжиро (інкасація боргу в 

системі жирорахунків)
- Оплата в іноземній валюті або країнам за 

межами SEPA в євро.

10. Що таке європлатіж?
Європлатіж — це платіжне доручення на переказ 
суми в євро на IBAN в Нідерландах або іншій країні 
SEPA. Будь-які витрати, що виникають за кордоном, 
несе бенефіціар. Миттєвий платіж — це європлатіж, 
який ви здійснюєте через онлайн-послугу та який 
обробляється протягом декількох секунд, щоб 
отримувач швидко отримав гроші. Миттєвий платіж 
вимагає, серед іншого, участі банку одержувача.

11. Що таке світовий платіж?
Вихідний переказ в іноземній валюті або в країни за 
межами SEPA в євро (світовий платіж) 1 Світовий 
платіж здійснюється, коли ви доручаєте нам 
перерахувати (а) суму в євро на рахунок за межами 
країн SEPA або (б) суму в іншій валюті. 2 Іноді ви 
можете вказати вартість світового платежу. Потім ви 
можете вибрати, як ви і бенефіціар розділите 
витрати. Ці варіанти описані на сайті 
rabobank.nl/betalennaarbuitenland. Якщо ви не 
зазначите вартість, ми здійснимо світовий платіж, 
використовуючи вартість SHA.


