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1. Definities

Om dit document zo kort en leesbaar als mogelijk te houden, beginnen we met een paar definities:
Slimme overboekingen:  het product dat je kunt gebruiken via Rabo Online Bankieren.
Jij:     de gebruiker van Slimme overboekingen.
Wij:     de Coöperatieve Rabobank U.A., statutair gevestigd in Amsterdam.   
Bijzondere voorwaarden: deze ‘Bijzondere voorwaarden Slimme overboekingen / versie 2022 – I’. 
Algemene voorwaarden:  •   de voorwaarden die gelden voor de rekening die jij als Slimme overboekingen-

bronrekening gebruikt (bijvoorbeeld de voorwaarden voor je betaal- of spaarrekening)  
of de voorwaarden die hiervoor in de plaats komen, en

    •   de voorwaarden die gelden voor de rekening die jij als Slimme overboekingen-
ontvangstrekening gebruikt (bijvoorbeeld de voorwaarden voor je betaal-, spaar- of 
beleggersrekening) of de voorwaarden die hiervoor in de plaats komen. 

Slimme overboeking:   de overboekingsopdracht die we voor jou uitvoeren als aan de trigger is voldaan.  
Dit kan alleen van een rekening bij Rabobank (mede) op jouw naam naar een rekening  
bij Rabobank (mede) op jouw naam.

Trigger:     een door jou ingestelde voorwaarde en/of tijdsbepaling voor het uitvoeren van de  
Slimme overboeking.   

Slimme overboekingen-
bronrekening:    dit is de rekening bij Rabobank waarvan je geld overboekt met een Slimme overboeking.
Slimme overboekingen-
ontvangstrekening:   dit is de rekening bij Rabobank waarnaar je geld overboekt met een Slimme overboeking.
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Met Slimme overboekingen stel je een trigger in: als aan deze voorwaarde en/of tijdsbepaling is voldaan, boeken 
wij in opdracht van jou geld over van de Slimme overboekingen-bronrekening naar de Slimme overboekingen-
ontvangstrekening. Je geeft hiervoor eenmalig opdracht aan ons, zodat je hierna geen opdracht meer hoeft te  
geven voor het uitvoeren van toekomstige overboekingsopdrachten. 

Goed om te weten: wij mogen de Slimme overboeking ook voor je uitvoeren als de Slimme overboekingen-
bronrekening een betaalrekening met krediet is en je hierdoor rood komt te staan.  

2. Wat kun je met Slimme 
overboekingen?
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Je moet gebruik maken van Rabo Online Bankieren, hiervoor heb je een betaalrekening bij Rabobank nodig.  
Daarnaast moet je minimaal een andere rekening bij Rabobank (mede) op jouw naam hebben die gebruikt kan  
worden voor Slimme overboekingen. Wij bepalen welke Slimme overboekingen-bronrekeningen en Slimme 
overboekingen-ontvangstrekeningen mogelijk zijn. Wij mogen dit altijd wijzigen.

3. Wat heb je nodig om Slimme 
overboekingen te kunnen 
gebruiken?



Pagina 6/13 Slimme overboekingen_2022-I_BV    Maart 2022

4. Welke triggers zijn mogelijk?
Wij bepalen uit welke triggers jij kunt kiezen. Bijvoorbeeld:
• je ontvangt de door jou aangegeven transactie op de Slimme overboekingen-bronrekening
• het saldo op de Slimme overboekingen-bronrekening is op de door jou aangegeven datum hoger dan het  

bedrag dat jij instelt 
• het saldo op de Slimme overboekingen-ontvangstrekening is lager dan het bedrag dat jij instelt 
• een automatische incasso gaat afgeschreven worden van de Slimme overboekingen-ontvangstrekening
• een bedrag wordt afgeschreven van de Slimme overboekingen-bronrekening.
Wij mogen dit altijd wijzigen. 

Let op: deze trigger is niet eenmalig. Iedere keer dat aan de trigger wordt voldaan, voeren wij voor jou de Slimme 
overboeking uit. Wil je dit niet meer? Dan moet je zelf de trigger uitzetten in Rabo Online Bankieren. 
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5. Het instellen, uitzetten of 
aanpassen van een trigger
Wij bepalen welke beveiligingsmiddelen je moet gebruiken om een trigger in te stellen, uit te zetten of aan te passen. 
Hierbij houd je je aan de afspraken die gelden voor het gebruik van die beveiligingsmiddelen. 



Pagina 8/13 Slimme overboekingen_2022-I_BV    Maart 2022

6. Welke soorten Slimme 
overboeking zijn mogelijk?

Wij bepalen uit welke soorten Slimme overboeking jij kunt kiezen. Bijvoorbeeld:
• het overboeken van een bepaald bedrag
• het overboeken van een bedrag dat hoger is dan het door jou aangegeven saldo 
• het overboeken van een bepaald percentage van een door jou aangegeven transactie
• het overboeken van een bepaald percentage van een bedrag dat hoger is dan het door jou aangegeven saldo 
• het overboeken van een per een bepaalde datum resterend bedrag op de Slimme overboekingen-bronrekening 
• het aanvullen van het saldo op de Slimme overboekingen-ontvangstrekening tot een bepaald saldo
• het overboeken van wisselgeld (of een door jou ingesteld veelvoud daarvan), waarbij een bedrag dat wordt 

afgeschreven van de Slimme overboekingen-bronrekening naar boven wordt afgerond, deze afrondingsbedragen 
over een door ons te bepalen tijdvak bij elkaar worden opgeteld (bijvoorbeeld aan het einde van de dag) en 
vervolgens in één keer worden overgeboekt naar de Slimme overboekingen-ontvangstrekening.

Wij mogen dit altijd wijzigen.
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7. Wat doen we met jouw gegevens?
Je hebt ons Privacy Statement eerder ontvangen. Hierin staat hoe wij omgaan met jouw gegevens. Wil je dit nog eens 
nalezen? Kijk dan op www.rabobank.nl/particulieren/privacy

http://www.rabobank.nl/particulieren/privacy
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8. Kosten
1. Je betaalt ons op dit moment niets extra voor Slimme overboekingen.
2. Gaan wij in de toekomst ooit wel kosten in rekening brengen? Dan laten we je dit minimaal twee maanden van 

tevoren weten. Wij kunnen kosten vervolgens altijd wijzigen. 
3. Hierbij gelden dezelfde afspraken als de afspraken die we met jou gemaakt hebben over kosten en het wijzigen  

van kosten in de Algemene voorwaarden van jouw betaalrekening bij Rabobank of de voorwaarden die hiervoor  
in de plaats komen. Bijvoorbeeld over hoe en over hoe lang van te voren we je informeren over kosten of een 
wijziging van de kosten. Of over de gevallen waarin wij de kosten onder meer kunnen wijzigen.
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9. Wijzigen van de Bijzondere 
voorwaarden

Wij mogen de Bijzondere voorwaarden wijzigen. Voor het wijzigen van de Bijzondere voorwaarden gelden dezelfde 
afspraken als de afspraken die we met jou gemaakt hebben over het wijzigen van de Algemene voorwaarden van  
jouw betaalrekening bij Rabobank of de voorwaarden die hiervoor in de plaats komen. Bijvoorbeeld over hoe en  
over hoe lang van te voren we je informeren over een wijziging. Of over de gevallen waarin we voorwaarden onder  
meer kunnen wijzigen. Of over wat je kunt doen als je het hiermee niet eens bent.
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10.  Algemene voorwaarden van 
jouw betaal- en spaarrekening

Je bent al Rabobank klant en we hebben in de Algemene voorwaarden het nodige met je afgesproken.  
Bijvoorbeeld afspraken over gevallen waarin wij kunnen weigeren om een overboekingsopdracht uit te voeren.  
Of over aansprakelijkheid. Deze Algemene voorwaarden gelden ook voor een Slimme overboeking, tenzij wij in  
deze Bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk een afwijkende afspraak met jou maken. 
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