
! Let op: de voorwaarden zelf zijn leidend.

1. Welke informatie staat in het privacy statement?
Wij verwerken uw persoonsgegevens. Het privacy 
statement beschrijft de manier waarop wij omgaan met uw 
persoonsgegevens. U kunt het privacy statement vinden op 
rabobank.nl/privacy.

2. Het gebruik van Engelse documenten
De overeenkomst, voorwaarden en andere informatie zijn in 
het Nederlands. Wij kunnen ervoor kiezen om daarnaast ook 
delen van informatie te verstrekken in een andere taal. 
Bijvoorbeeld in het Engels of Oekraïens. Als wij dat doen 
dan is bij wijze van service. Bij een verschil tussen de 
Engelse en de Nederlandse versie gaat de Nederlandse 
versie voor.

3. Roodstaan op de Betaalrekening 
Ook als u geen krediet heeft kun u toch rood kom te staan 
op de rekening. Bijvoorbeeld doordat wij kosten van het 
betaalpakket afboeken van de rekening. U betaalt hierover 
een variabele rente. Wij kunnen deze rente altijd wijzigen.

4. Creditrente/ negatieve rente
Wij hoeven u geen rente te betalen over het tegoed dat op 
de betaalrekening staat. Wij noemen dit creditrente. Staat u 
rood? Dan moet u ons rente betalen over het bedrag dat u 
rood staat. 
Over (een deel van) het tegoed kunnen wij rente in rekening 
brengen. Wij noemen dit negatieve creditrente. Deze rente 
is variabel wat betekent dat wij de rente altijd mogen 
wijzigen. De negatieve rente kan afhankelijk zijn van de 
hoogte van het tegoed. 
Wanneer u ons negatieve creditrente moet betalen boeken 
wij deze periodiek af van de betaalrekening. 

5. Online diensten
Met online diensten kunt u bij ons (bank)zaken doen. 
Bijvoorbeeld het geven van een betaalopdracht, het 
afsluiten van een overeenkomst voor een spaarrekening of 
het verkopen van effecten. Wij kunnen u ook informatie 
verstrekken via online diensten. 

Deze informatie kan bijvoorbeeld ook gaan over andere 
producten die u bij ons of via ons heeft afgesloten.

6. Toelichting gebruik RaboScanner
De Rabo Scanner en de Random Reader zijn hulpmiddelen 
om (rechts)handelingen te verrichten onder andere Online. 
Met de Rabo Scanner maakt u een inlog- en signeercode 
aan. Dit doet u door uw betaalpas of creditcard in de Rabo 
Scanner te stoppen en de kleurcode op het scherm van het 
apparaat te scannen met de camera van de Rabo Scanner. 
Vervolgens laat de Rabo Scanner een inlogcode of 
signeercode zien. 

7. Gebruik van de 5-cijferige code
De 5-cijferige code is een beveiligingscode. U kunt deze 
gebruiken voor een deel van onze online diensten. U maakt 
de 5-cijferige code zelf aan in Rabo Online Bankieren met 
behulp van een activeringscode. U kunt deze aanvragen bij 
ons. Deze activeringscode ontvangt u per post en is een 
beveiligingscode.

8. iDIN ondertekenen
iDIN is een dienst van Nederlandse banken waarmee je je bij 
andere organisaties online kunt identificeren. Denk 
bijvoorbeeld aan je verzekeringsmaatschappij of 
overheidsinstanties. Deze organisaties herkennen je direct 
en ontvangen de gegevens die ze nodig hebben door de 
identificatie vanuit iDIN en Rabobank. Daarnaast biedt iDIN 
de mogelijkheid om documenten te ondertekenen. 
Als wij u de mogelijkheid bieden om iDIN Ondertekenen te 
gebruiken, dan kunt u daarmee documenten bij een 
ontvanger tekenen. Met iDIN Ondertekenen zet u een 
elektronische handtekening. 

9. Geven van een betaalopdracht
U boekt geld over van uw rekening naar een rekening van 
een begunstigde door ons een betaalopdracht voor een 
overboeking te geven. De rekening van de begunstigde kan 
een rekening zijn in Nederland of in het buitenland. U kunt 
ook geld overboeken naar een andere rekening van u bij 
ons of een andere bank. U kun niet naar elke rekening geld 
overboeken ook kunt u niet in elke muntsoort geld 
overboeken. 
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13. Contactloos betalen
U kunt contactloos betalen als uw betaalpas daarvoor 
geschikt is bij een daarvoor geschikte betaalautomaat. 
U geeft toestemming voor een contactloze betaling 
zonder pincode door uw betaalpas dichtbij de 
betaalautomaat voor contactloos betalen te houden. 
Nadat u dit gedaan heeft, kunt u de betaling niet meer 
intrekken.
U kunt ook met uw iPhone of telefoon met daarop 
Apple Pay/ Google Pay contactloos betalen door de 
telefoon dichtbij de betaalautomaat voor contactloos 
betalen te houden. 

14. Limieten op betaalpas of creditcard
Wij stellen limieten vast voor de pas. Er kan 
bijvoorbeeld een limiet voor betalingen bij een 
betaalautomaat gelden. U vindt de limieten op het 
tarieven- en limietenoverzicht. U kunt ons vragen de 
hoogte van het limiet (tijdelijk) te wijzigen, 
bijvoorbeeld door deze in te stellen via Rabo Online 
Bankieren. Wij stellen vast welke limieten mogelijk zijn.

15. Afgeven van een incassomachtiging
Bij een incassobetaling schrijft de incassant een bedrag 
af van uw rekening. Voordat de incassant een opdracht 
mag geven voor een incassobetaling moet hij een 
incassomachtiging van u hebben. Door het geven van 
een incassomachtiging geeft u ook toestemming aan 
de bank voor het uitvoeren van deze betaalopdrachten. 
Wij controleren niet of er sprake is van een 
incassomachtiging. 
U kunt een machtiging eenmalig of doorlopend 
verstrekken. Een doorlopende machtiging blijft gelden 
totdat u de incassomachtiging intrekt. 

Wij voeren uw betaalopdracht voor een overboeking 
uit op basis van de door u opgegeven unieke 
identificator, meestal het IBAN van de begunstigde. Wij 
hoeven niet te controleren of de door u vermelde 
gegevens juist zijn of het IBAN hoort bij de door u 
opgegeven naam van de begunstigde.

Geld overboeken kunt u op veel verschillende 
manieren doen:
- Een betaling in euro’s of naar een IBAN in 

Nederland of ander SEPA-land
- Betalen via iDEAL
- Betalen via Acceptgiro
- Een betaling in vreemde valuta of naar landen 

buiten SEPA in euro’s.

10. Wat is een Eurobetaling?
Met een Eurobetaling geeft u ons een betaalopdracht 
om een bedrag in euro over te boeken naar een IBAN in 
Nederland of een ander SEPA-land. Eventuele kosten in 
het buitenland betaalt de begunstigde. Een snelle 
Eurobetaling (Instant Payment) is een Eurobetaling die 
u geeft via een online dienst en die binnen seconden 
verwerkt is, waardoor de begunstigde het geld snel 
ontvangt. Voor een snelle Eurobetaling (Instant 
Payment) is onder andere nodig dat de bank van de 
begunstigde hieraan meedoet.

11. Wat is een Wereldbetaling?
Overboeking uitgaand in vreemde valuta of naar 
landen buiten SEPA in euro (Wereldbetaling) 1 Met een 
Wereldbetaling geeft u ons opdracht om: a een bedrag 
in euro over te boeken naar een rekening buiten de 
SEPA-landen, of b een bedrag in een andere muntsoort 
over te boeken De gangbare muntsoorten vindt u op 
rabobank.nl/wisselkoersen. 2 In de betaalopdracht voor 
de Wereldbetaling kunt u soms een kostenoptie 
opgeven. U kunt dan kiezen hoe de kosten tussen u en 
de begunstigde worden verdeeld. Op 
rabobank.nl/betalennaarbuitenland zijn die 
kostenopties beschreven. Als u geen kostenoptie 
opgeeft, voeren wij de Wereldbetaling uit met de 
kostenoptie SHA

12. Betaling via iDEAL
Bij een iDEAL betaling worden het bedrag van de 
betaalopdracht en eventuele andere gegevens meestal 
automatisch opgenomen. Soms vult u het bedrag van 
de betaalopdracht zelf in. Controleer of het bedrag en 
eventuele andere gegevens juist zijn. U hoeft het IBAN 
van de begunstigde niet te controleren bij een iDEAL 
betaling.


