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ACTIVEREN MONEYCARD 
Zorg dat u uw Moneycard en de bijbehorende brief met 
activeringscode van de spraakcomputer bij de hand heeft. 

Voer de volgende handelingen uit:
• Zet met een zwarte pen uw handtekening op de 

achterkant van uw Moneycard.
• Bel 088 7226 555 (lokaal tarief ) en volg de 

instructies op.

Houdt uw 16-cijferig kaartnummer en activeringscode 
van de spraakcomputer bij de hand. De ctiveringscode 
bestaat uit zes cijfers  en vindt u op de brief bij de 
Moneycard.

ONDERSTEUNING VIA DE SPRAAKCOMPUTER 
Bij de spraakcomputer kunt u terecht voor het
opvragen van saldo en transactie-informatie, 
opvragen van uw pincode, het blokkeren van uw 
pas en al uw overige vragen. Voordat u uw pincode 
krijgt, vragen wij u eenmalig uw toegangscode voor 
de spraakcomputer in te stellen. Bel de Moneycard 
Service Desk (088-7226 555, lokaal tarief ).

Nadat u uw 16-cijferig kaartnummer en de 
activeringscode heeft ingevoerd, wordt u gevraagd 
om een eigen code voor de spraakcomputer van 
6 cijfers te kiezen. Deze 6-cijferige code is uw 
toegangscode voor de spraakcomputer.
Vervolgens wordt uw pincode voorgelezen. Deze 
bestaat uit vier cijfers. Onthoud deze pincode goed, 
maar schrijf deze nergens op. U hebt deze pincode 
nodig om met uw Moneycard betalingen en 
geldopnamen te kunnen doen.

PINCODE VERGETEN OF KWIJT? 
Net als bij een andere bankpas, wordt de Moneycard 
geblokkeerd als er drie keer een verkeerde pincode 
wordt ingegeven. Uw Moneycard kan pas weer 
geactiveerd worden als u belt met 088 7226 555 
(lokaal tarief ) en alle instructies opvolgt. Ook als u uw 
pincode bent vergeten belt u dit nummer. U kunt te 
allen tijde uw pincode uitluisteren. 

Zorg altijd dat u uw 16-cijferige kaartnummer 
en persoonlijke 6-cijferige toegangscode van 
de spraakcomputer bij de hand heeft als u dit 
telefoonnummer belt.

Start gebruik Moneycard
UW MONEYCARD IS PAS TE GEBRUIKEN BIJ GELD  EN BETAALAUTOMATEN 
NADAT U DE CARD HEEFT GEACTIVEERD.

handtekening



BETALEN EN OPNEMEN
Geld opnemen bij geldautomaat
Bij voldoende saldo kunt u maximaal € 740,- per dag 
opnemen. Bij de geldautomaat van de Rabobank 
kunt u dit bedrag in één keer opnemen. Bij andere 
banken kan dit vaak niet. Houd er rekening mee dat u 
dan meerdere keren zal moeten pinnen. 

Er kunnen kosten zijn verbonden bij een geldopname 
via de geldautomaat. Deze staan vermeld op het 
verstrekkingsformulier dat u heeft getekend toen u 
de Moneycard kreeg.

Betalen bij een betaalautomaat in een winkel
Voor een betaling bij een betaalautomaat is het saldo 
op uw Moneycard het maximale bestedingsbedrag. 
Er kunnen kosten zijn verbonden aan het pinnen 
bij een betaalautomaat. Deze staan vermeld op het 
verstrekkingsformulier dat u heeft getekend toen u 
de Moneycard kreeg.

Betalen op internet
U kunt met de Moneycard niet betalen op internet.

TOT WANNEER KUNT U DE MONEYCARD 
GEBRUIKEN? 
De datum waarop uw kaart verloopt staat op uw 
Moneycard zelf en kunt u ook inzien op www.
moneycardservices.com/consumer. 

Is uw Moneycard verlopen en staat er nog geld op 
dan kunt u contact opnemen met de verstrekker 
van de Moneycard over de te volgen procedure. Aan 
deze procedure zijn mogelijk administratieve kosten 
verbonden. Neem uw geld daarom vóór het verlopen 
van uw Moneycard zo veel mogelijk op via de betaal- 
of geldautomaat.  

SALDO EN TRANSACTIE INFORMATIE 
Via www.moneycardservices.com/consumer kunt u 
het saldo en de transacties van uw Moneycard van de 
laatste 6 maanden zien. U kunt ook bellen naar 
088 7226 555 (lokaal tarief ). Daar kunt u uw saldo en 
de laatste vijf transacties opvragen.

Gebruik Moneycard
DE MONEYCARD KAN GEBRUIKT WORDEN IN GELD- EN BETAALAUTOMATEN MET EEN 
V PAY LOGO IN DE REGIO DIE OP HET VERSTREKKINGSFORMULIER IS AANGEGEVEN. 
HIERVOOR DIENT U UW PINCODE TE GEBRUIKEN.



WAT TE DOEN BIJ VERLIES, DIEFSTAL OF 
BESCHADIGING?
Bij verlies, diefstal of beschadiging van uw 
Moneycard moet de kaart snel geblokkeerd 
worden. 

Ga naar www.moneycardservices.com/
consumer en blokkeer uw Moneycard. Of bel 
naar  
088 7226 555 (lokaal tarief ) en volg de 
instructies op. U krijgt een medewerker aan de 
telefoon die uw kaart kan blokkeren. Vanuit het 
buitenland  
belt u +31 88 72 26 555.

Afhankelijk van uw type kaart zal de 
medewerker aangeven of: 
U kunt een nieuwe kaart ophalen bij de 
verstrekker van uw Moneycard. Indien u gebruik 
maakt van een Moneycard op naam, ontvangt 
de verstrekker deze kaart na 5 werkdagen. Het 
saldo van van uw geblokkeerde kaart wordt 
automatisch overgezet op uw nieuwe Moneycard.

VRAGEN?
Heeft u nog vragen?
Bel dan naar 088 7226 555 (lokaal tarief ). 

Wilt u een medewerker spreken, dan zijn de 
openingstijden:
• Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 22.00 

uur.
• Zaterdag van 10.00 tot 22.00 uur.
• Zondag van 11.00 tot 20.00 uur.

Algemene informatie
Er zijn kosten verbonden aan het ontvangen 
van informatie per SMS. Deze staan op het 
verstrekkingsformulier dat u heeft getekend bij 
ontvangst van de Moneycard.

Inloggen op www.moneycardservices.com/
consumer
Logt u voor de eerste keer in, kies dan voor ‘Eerste 
keer inloggen’. Vul uw 16-cijferig kaartnummer, 
geboortedatum en CVV2 code (deze code staat 
op de achterkant van uw Moneycard naast de 
handtekeningstrook) in. Hierna kiest u uw eigen 
gebruikersnaam en wachtwoord. Vervolgens logt 
u opnieuw in met deze gegevens. Op de volgende 
pagina vindt u beschrijving van functies in dit portal.

WAT MOET U ALTIJD BIJ DE HAND HEBBEN? 
Om u altijd van dienst te kunnen zijn is het van belang 
dat u de volgende gegevens altijd bij de hand heeft:
1. het 16-cijferige kaartnummer: 

2. uw toegangscode van de spraakcomputer: 
NIET NOTEREN, STRIKT GEHEIM 

3. de drie cijferige CVV2 code: 

4. naam en adres van uw de verstrekker van uw 
Moneycard: 

5. Gebruikersnaam en wachtwoord webportal: 
NIET NOTEREN, STRIKT GEHEIM

CVV2code



Functies in het Moneycard Portal 
Nadat u “Eerste keer inloggen” hebt voltooid, logt 
u in met uw gebruikersnaam en wachtwoord op 
www.moneycardservices.com/consumer 

 Als inloggen niet lukt:  
• Als u in eerste instantie het wachtwoord verkeerd 

invult krijgt u het verzoek ook een aanvullende code in 
te voeren: 

• Als u het wachtwoord bent vergeten of uw gebruiker 
is geblokkeerd kiest u “Wachtwoord vergeten”. Als 
u Gebruiker ID bent vergeten, kiest u “Gebruiker ID 
vergeten”. Daarna wordt u gevraagd kaartnummer, 
geboortedatum en CVV2code in te geven. Een nieuw 
wachtwoord of Gebruiker ID wordt gemaild naar het 
e-mailadres dat door de kaartverstrekker bij uitgifte van 
uw Moneycard is geregistreerd. 

Onderstaand scherm verschijnt:
Via het menu “My Account” verschijnen de 
functionaliteiten:
• Card summary
• Transaction Listing
• Check My Balance
• Lock, Unlock

Via het menu “My Request” verschijnen de 
functionaliteiten:
• My Account Settings
• Dispute Download
• Card Closure and Refund



CARD SUMMARY
Uw eigen gegevens worden getoond incl. saldo van 
uw Moneycard:

TRANSACTION LISTING
Na selectie “Submit” in het card summary scherm of via 
de transaction listing ziet u alle transacties van uw pas.

CHECK MY BALANCE
U ziet uw Moneycard gegevens en het saldo.

LOCK, UNLOCK
Voor blokkeren ziet u uw Moneycard gegevens. Door 
het kiezen van “submit” voert u de actie uit.

DISPUTE DOWNLOAD
Oneens met een transactie? Download het 
betwistingsformulier om betwiste transacties in te 
dienen bij Visa.  Deze moet getekend (handtekening), 
geprint en per post verzonden worden. 

CARD CLOSURE AND REFUND
Beëindig uw kaart als u deze niet meer wilt gebruiken.  
Bevestig uw keuze met “Submit”. 
Vul daarna zorgvuldig het juiste IBAN rekeningnummer 
in, daarna wordt restsaldo uitbetaald en kaart definitief 
gesloten.

MY ACCOUNT SETTING
Wijzig uw e-mailadres of mobiel telefoonnummer.


