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Noord-Amerika - Verenigde Staten - Betaalpas

Bekende problemen

Bij geldautomaten in plattelandsgebieden wordt Maestro 

betaalpas soms geweigerd.

Oplossing

1. In de drukkere gebieden kunt u meestal geld opnemen met 

de Maestro betaalpas.

2. Geldautomaten in kantoren van Citibank en alle Bank of 

America en Travelex geldautomaten zijn te gebruiken met uw 

Maestro betaalpas.

3. Geld opnemen met een creditcard is mogelijk.

4. Betalen bij een betaalautomaat is mogelijk.

Azië - Maleisië - Betaalpas

Bekende problemen

Bij enkele banken is het niet mogelijk geld op te nemen met 

een Maestro betaalpas. Dit zijn de kantoren van de AmBank 

(M) Berhad.

Oplossing

1. Geld opnemen bij een andere bank.

2. Geld opnemen met een creditcard is mogelijk.

3. Betalen bij een betaalautomaat met een betaalpas of credit-

card is mogelijk.

Azië - Japan - Betaalpas

Bekende problemen

Het is niet mogelijk met een Maestro betaalpas geld op te 

nemen bij Seven bank in Japan.

Oplossing

Geld opnemen bij andere banken dan Seven Bank. Bijvoor-

beeld bij Japan Post of Citibank.

Betalen bij een betaalautomaat met een creditcard is vaak wel 

mogelijk.

Azië - Japan - Creditcard

Bekende problemen

Bij Seven Bank is het niet mogelijk geld op te nemen met een 

MasterCard creditcard.

Oplossing

Geld opnemen bij andere banken dan Seven Bank. Bijvoor-

beeld bij Japan Post of Citibank.

Beperkingen opname 
geldautomaten buiten 
Europa
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Zuid-Amerika - Peru - Betaalpas

Bekende problemen

Bij één bank is het niet mogelijk geld op te nemen met een 

Maestro betaalpas. Dit is de volgende bank:

1. Unibanca

Oplossing

1. Geld opnemen bij andere banken dan de hiervoor 

genoemde banken.

2. Betalen bij een betaalautomaat is mogelijk.

3. Geld opnemen met een creditcard is mogelijk.

Zuid-Amerika - Ecuador - Betaalpas

Bekende problemen

Bij één bank is het niet mogelijk geld op te nemen met een 

Maestro betaalpas. Dit is de volgende bank:

1. Banco del Austro

Oplossing

1. Geld opnemen bij andere banken dan de hiervoor 

genoemde banken.

2. Betalen bij een betaalautomaat is mogelijk.

3. Geld opnemen met een creditcard is mogelijk.

Zuid-Amerika - Bolivia - Betaalpas

Bekende problemen

Banken die zijn aangesloten bij het LINKSER netwerk (herken-

baar op de geldautomaten als Redbank) accepteren geen 

Maestro betaalpassen. Dit betreft onder andere de Banco 

Credicoop.

Oplossing

1. Geld opnemen bij banken die zijn aangesloten bij het ATC 

netwerk (herkenbaar op de geldautomaten als Enlace). 

Dit zijn onder andere de volgende banken: 

- Banco de la Nación Argentina 

- Banco Mercantil Santa Cruz 

- Banco Bisa 

- Banco de Crédito 

- Banco Los Andes 

- Banco Nacional de Bolivia 

- Banco Sol 

2. Betalen bij een betaalautomaat is mogelijk.

3. Geld opnemen met een creditcard is mogelijk.


