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1 Uitleg gebruikte woorden en leeswijzer

1 Welke woorden gebruiken wij?

Aanwijzing:
een door ons aan u persoonlijk gerichte instructie in het kader van onze dienstverlening. Wij kunnen u bijvoorbeeld 
aanwijzingen geven als u ons laat weten dat uw Moneycard gestolen is.

Activeringscode spraakcomputer:
de code waarmee u het gebruik van de spraakcomputer kunt activeren. Deze activeringscode krijgt u van ons via de 
verstrekker. De activeringscode zit bij de Moneycard. 

Betaalautomaat:
een betaalautomaat die geschikt is voor betalingen met een Moneycard. Deze automaat is herkenbaar aan hetzelfde 
logo dat ook is afgebeeld op uw Moneycard, namelijk het V PAY-logo.

Beveiligingscode:
een code die wij u hebben gegeven of die u bij ons of voor onze betaalinstrumenten heeft aangemaakt en die u geheim 
moet houden. Beveiligingscodes zijn bijvoorbeeld de pincode, en de activeringscode spraakcomputer.

Gebruiken van de Moneycard:
alle zaken die u met de Moneycard mag doen. Bijvoorbeeld het doen van een betaling.

Geldautomaat:
een geldautomaat waarbij u contant geld kunt opnemen met uw Moneycard. Deze automaat is herkenbaar aan 
hetzelfde logo dat ook is afgebeeld op uw Moneycard, namelijk het 
V PAY-logo. 

Geldigheidsdatum:
De datum tot wanneer uw Moneycard geldig is. De geldigheidsdatum staat op de Moneycard.

Internetportaal:
het internetportaal www.moneycardservices.com/consumer of een daarvoor in de plaats komend internetportaal.

Incident:
verlies, diefstal, misbruik of vervalsing van een Moneycard of de pincode of de toegangscode spraakcomputer of de 
activeringscode spraakcomputer of het wachtwoord internetportaal. Of uw vermoeden dat iets dergelijks met één van 
deze zaken is gebeurd.

Moneycard:
de Moneycard die u van ons gekregen heeft via de verstrekker en waarmee u Moneycardtransacties kunt doen. Dit is een 
Moneycard Basic of een Moneycard Advanced.

Moneycard Servicedesk:
de servicedesk die namens ons contact met u heeft over de Moneycard. De Moneycard Servicedesk is bereikbaar 
via nummer 088-7226555. Voor verlies of diefstal van een pincode, toegangscode spraakcomputer, activeringscode 
spraakcomputer, wachtwoord internetportaal of van de Moneycard is de Moneycard Servicedesk 24 uur per dag 
bereikbaar. Voor andere zaken is de Moneycard Servicedesk bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur op werkdagen, van 10.00 
tot 22.00 uur op zaterdagen, en van 11.00 tot 20.00 uur op zondagen.

Moneycardtransactie:
een geldopname of een betaling met een Moneycard.

Overeenkomst:
de overeenkomst tussen u en ons over de Moneycard zoals die tot stand komt door middel van het verstrekkingsformulier.
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Pincode:
een persoonlijke, geheime beveiligingscode van vier cijfers die bij de Moneycard hoort. De pincode krijgt u van ons via 
de spraakcomputer. Wij kunnen ervoor kiezen de pincode op papier via de verstrekker aan u te geven. De pincode heeft 
u nodig bij Moneycardtransacties.

Rabobank/wij:
Coöperatieve Rabobank U.A., statutair gevestigd te Amsterdam.

Spraakcomputer:
via de spraakcomputer kunt u informatie krijgen over uw Moneycard. U kunt de spraakcomputer bereiken door te bellen 
met nummer 088-7226555. Om de spraakcomputer te gebruiken heeft u een activeringscode spraakcomputer en een 
toegangscode spraakcomputer nodig.

Tegoed:
het bedrag in euro dat gekoppeld is aan de Moneycard en waarmee u Moneycardtransacties kunt verrichten.

Toegangscode spraakcomputer:
de toegangscode voor de spraakcomputer. Deze toegangscode maakt u zelf aan met behulp van de spraakcomputer en 
de activeringscode spraakcomputer.

U:
de gebruiker van de Moneycard.

Verstrekker:
de partij die aan u via de Moneycard een bedrag wil betalen en die de Moneycard namens ons aan u uitgereikt heeft.

Verstrekkingsformulier:
het document waarin de afspraken tussen u en ons over de Moneycard vastgelegd worden. Het verstrekkingsformulier is 
dus de overeenkomst. Is sprake van een omzetting van een Moneycard Basic naar een Moneycard Advanced? Dan geldt 
het upgradeformulier als verstrekkingsformulier.

Voorschriften:
de (gebruiks)regels van ons die gelden voor onze dienstverlening. Wij kunnen u bijvoorbeeld voorschriften geven voor 
het gebruik van geldautomaten of het internetportaal.

Wachtwoord internetportaal:
het door u gekozen wachtwoord internetportaal.

2 Hoe leest u deze algemene voorwaarden?
Deze algemene voorwaarden zijn ingedeeld in hoofdstukken. In hoofdstuk 2 vindt u bepalingen over het veilig gebruik 
van de Moneycard. In hoofdstuk 3 vindt u bepalingen over de Moneycard. Hier staat bijvoorbeeld hoe u uw Moneycard 
krijgt. In hoofdstuk 4 staan bepalingen over het gebruik van de Moneycard. In hoofdstuk 5 staat hoe wij u informeren 
en hoe u met ons kunt communiceren. Vervolgens staat in hoofdstuk 6 wat de gevolgen zijn van het gebruik van de 
Moneycard. In hoofdstuk 7 staat wat er gebeurt bij het einde van de Moneycard. Bijvoorbeeld als u wilt stoppen met de 
Moneycard. In hoofdstuk 8 vindt u enkele algemene bepalingen die gelden tussen u en ons. Tot slot staan in hoofdstuk 9 
de slotbepalingen. Hierin staat onder meer informatie over onze klachtenprocedure.
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2 Veiligheid

1 Inleiding - waarover gaan deze regels?
Elektronisch bankieren en elektronisch betalen moeten veilig zijn. Denk aan betalen bij betaalautomaten in winkels en 
geld opnemen bij de geldautomaat. Wij hebben hierin een belangrijke taak, maar u ook. Wat u moet doen, vindt u in 
deze veiligheidsregels.

2 Waarom is het belangrijk dat u zich houdt aan deze regels?
U vermindert de kans dat u het slachtoffer wordt van fraudeurs sterk als u de regels opvolgt. Het is voor consumenten 
wettelijk geregeld dat een bedrag, dat zonder uw toestemming van uw rekening is afgeboekt, door ons wordt vergoed. 
Daarbij mogen wij u volgens de wet in bepaalde gevallen een eigen risico van maximaal € 50,- in rekening brengen. 
Wij zijn echter niet altijd verplicht het bedrag, eventueel verminderd met het eigen risico van maximaal € 50,-, aan u te 
vergoeden. Wanneer u zich aan de onderstaande 5 veiligheidsregels houdt, loopt u niet het risico dat de gehele schade 
voor uw eigen rekening komt.

3 Wat moet u doen?
1 Houd uw beveiligingscodes geheim
2 Zorg ervoor dat uw Moneycard nooit door een ander gebruikt wordt
3 Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt voor uw bankzaken
4 Controleer uw transacties
5 Meld incidenten direct aan ons en volg onze aanwijzingen op
Elk van deze veiligheidsregels wordt hieronder toegelicht.

1 Houd uw beveiligingscodes geheim
Denk hierbij aan het volgende:
• Zorg ervoor dat beveiligingscodes nooit aan een ander bekend kunnen worden. Een beveiligingscode is niet 

alleen de pincode die u in combinatie met de Moneycard gebruikt. Beveiligingscodes zijn ook alle andere 
codes die u moet gebruiken om elektronisch betaalopdrachten te geven en/of gebruik te maken van het 
Internetportaal.

• U mag deze beveiligingscodes alleen zelf gebruiken. U moet dat doen op de manier die wij aangeven.
• Schrijf of sla de codes niet op. Of, als het echt niet anders kan, alleen in een voor anderen onherkenbare vorm 

die alleen door uzelf is te ontcijferen. Bewaar in dit geval de versleutelde informatie niet bij uw Moneycard of 
apparatuur waarmee u uw bankzaken regelt.

• Als u zelf een beveiligingscode kunt kiezen, zorg dan dat die niet gemakkelijk te raden is. Kies bijvoorbeeld 
geen geboortejaar, naam van een familielid of postcode.

•  Zorg ervoor dat niemand kan meekijken als u uw beveiligingscodes intoetst. Het gaat hier niet alleen om uw 
pincode, maar ook om alle andere codes die u moet gebruiken om elektronische betalingen te doen en/of 
gebruik te maken van het Internetportaal.

• Geef nooit een beveiligingscode door per telefoon, e-mail, op een website of in een app anders dan die van 
de Rabobank of op een andere wijze dan wij u hebben voorgeschreven. Dat geldt ook als u telefonisch, per 
e-mail of persoonlijk door iemand wordt benaderd die aangeeft medewerker van de bank te zijn. Wij zullen u 
op deze wijze nooit om beveiligingscodes vragen.

2 Zorg ervoor dat uw Moneycard nooit door een ander gebruikt wordt
Denk hierbij aan het volgende:

• Laat u niet afleiden als u uw Moneycard gebruikt en controleer of u uw eigen Moneycard daarna 
terugkrijgt.

• Berg de Moneycard altijd op een veilige plaats op en zorg ervoor dat u deze niet gemakkelijk kunt 
verliezen.

• Controleer regelmatig of u de Moneycard nog in uw bezit heeft.
3 Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt voor uw bankzaken

Denk hierbij aan het volgende:
• Zorg dat de geïnstalleerde software op de apparatuur, zoals computer, tablet en/of smartphone, die u voor 

het regelen van uw bankzaken gebruikt, is voorzien van actuele (beveiligings)updates. Geïnstalleerde software 
is bijvoorbeeld het besturingssysteem en beveiligingsprogramma’s, zoals virusscanner en firewall.

• Installeer geen illegale software.
• Beveilig de toegang tot de apparatuur die u gebruikt voor het regelen van uw bankzaken met een 

toegangscode.
• Zorg er daarnaast voor dat door ons verstrekte toepassingen op de apparatuur die u gebruikt voor het regelen 

van uw bankzaken niet door onbevoegden kunnen worden gebruikt.
• Log altijd uit als u klaar bent met het regelen van uw bankzaken.
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4 Controleer uw transacties
Informatie, waaronder mededelingen, die wij u geven moet u altijd zo spoedig mogelijk na ontvangst controleren.
Doe dit in ieder geval elke 2 weken door via het Internetportaal te controleren of er informatie beschikbaar is. Als
er schade voor ons ontstaat doordat het voor u enige tijd onmogelijk is geweest uw transacties te controleren,
kunnen wij u vragen aan te tonen dat dit in alle redelijkheid niet mogelijk was.

5 Meld incidenten direct aan ons en volg onze aanwijzingen op
Denk hierbij aan het volgende:
• Neem in de volgende gevallen in elk geval direct contact met de in artikel 1 van hoofdstuk 1 vermelde 

Moneycard Servicedesk op:
• u heeft uw Moneycard niet meer in uw bezit of weet niet waar deze is
• u weet of vermoedt dat iemand anders een beveiligingscode kent of heeft gebruikt
• u ziet dat er transacties hebben plaatsgevonden, waarvoor u geen toestemming heeft gegeven

• Neem ook direct contact op met de in artikel 1 van hoofdstuk 1 vermelde Moneycard Servicedesk bij iets dat u 
als vreemd of ongebruikelijk ervaart, zoals een andere manier van inloggen.

Wij kunnen zorgen voor een blokkade om (verdere) schade te voorkomen. Als wij u aanwijzingen geven, bijvoorbeeld 
om nieuwe incidenten te voorkomen, dan moet u deze aanwijzingen opvolgen. Ook hierbij zullen wij u nooit om 
beveiligingscodes vragen.

 



6/9

3 Het gebruik van de Moneycard en codes

1 Hoe krijgt u de Moneycard en de pincode?
1  U sluit de overeenkomst voor de Moneycard met ons. U krijgt de Moneycard echter niet van ons, maar van 

de verstrekker. U krijgt een Moneycard Basic of een Moneycard Advanced. Of u een Moneycard Basic of een 
Moneycard Advanced krijgt, staat op het verstrekkingsformulier.

2 De pincode ontvangt u apart van de Moneycard. U krijgt de pincode op één van de volgende manieren:
• via de spraakcomputer. U toetst dan de éénmalige activeringscode spraakcomputer in en volgt de stappen in 

het keuzemenu. De pincode wordt vervolgens telefonisch aan u medegedeeld;
•  van de verstrekker in een aparte envelop. De pincode is van buitenaf niet leesbaar.
Is de aparte envelop met de pincode geopend of beschadigd op het moment dat u deze zou ontvangen?
Dan moet u deze niet in ontvangst nemen en dit melden bij de verstrekker.
Wij bepalen op welke manier u de pincode ontvangt.

3 U moet meteen na ontvangst van de Moneycard hierop uw handtekening zetten. 

2 Waarvoor kunt u de Moneycard gebruiken?
1  U kunt de Moneycard alleen gebruiken voor Moneycardtransacties. Dat wil zeggen het opnemen van contant 

geld (alleen mogelijk met een Moneycard Advanced) en het doen van betalingen met de Moneycard. Deze 
geldopnames en betalingen kunt u doen bij geld- en betaalautomaten die geschikt zijn voor de Moneycard. Deze 
automaten zijn herkenbaar aan het V PAY-logo.

2 U kunt de Moneycard gebruiken tot de geldigheidsdatum van de Moneycard.

3 Algemeen
1  De Moneycard staat altijd op naam van één persoon. De Moneycard, de pincode, de activeringscode 

spraakcomputer, de toegangscode spraakcomputer en het wachtwoord internetportaal zijn strikt persoonlijk.
2 U mag de Moneycard alleen privé gebruiken. U mag de Moneycard dus niet gebruiken voor een bedrijf.
3 De Moneycard blijft ons eigendom. U mag niets aan de Moneycard veranderen en deze niet kopiëren.
4 Bij het gebruik van de Moneycard moet u zich houden aan onze aanwijzingen en voorschriften.

4 Activeren van de Moneycard voor gebruik
U moet de Moneycard activeren voordat u de Moneycard kunt gebruiken. Er zijn twee manieren om de Moneycard te 
activeren:
• door te bellen met de spraakcomputer, de activeringscode spraakcomputer te gebruiken en de vereiste stappen te 

zetten; 
•  door de Moneycard te gebruiken voor een Moneycardtransactie.
Wij bepalen op welke manier u uw Moneycard moet activeren. Op de brief bij de Moneycard staat hoe u de Moneycard 
moet activeren.

5 Wat kost de Moneycard? En op welke manier betaalt u deze kosten aan ons?
1  In het verstrekkingsformulier spreken we met u af wat de Moneycard kost. En wat het gebruik van de Moneycard 

kost. Bijvoorbeeld wat een geldopname of betaling kost. Of het gebruik van het internetportaal of het ontvangen 
van een sms-bericht met de hoogte van het tegoed. 

2  Wij bepalen hoe wij de kosten berekenen. Als wij de kosten wijzigen dan laten wij u dat weten. Wij kunnen deze 
kosten onder meer wijzigen in de volgende gevallen:
• onze dienstverlening wijzigt
• wij stoppen met een deel van onze dienstverlening
• wij werken samen met een andere partij om een bepaalde dienst te kunnen verlenen en die andere partij 

verhoogt of verlaagt de tarieven. Of wij gaan samenwerken met een andere partij die ons kosten in rekening 
brengt

• wij onze tarievenstructuur wijzigen. Bijvoorbeeld als wij zaken apart tariferen die voorheen in het tarief voor de 
Moneycard zaten. Of andersom

• als wij de verhouding tussen kosten en opbrengsten willen wijzigen
• als wij meer kosten maken, bijvoorbeeld door nieuwe of gewijzigde regelgeving. Denk aan kosten die wij aan 

u doorberekenen in verband met nieuwe controleverplichtingen die de overheid of toezichthouders aan ons 
opleggen

• als wij onze tarieven aanpassen in verband met inflatie of prijsindexatie
• bij ontwikkelingen in de maatschappij of in de markt.

3  Betaalt u kosten voor de Moneycard? Dan worden deze van het tegoed afgeschreven. Dit geldt ook voor 
eventuele kosten voor het gebruik van de Moneycard of kosten van saldoberichten die u op uw verzoek van ons 
krijgt via sms. Wij bepalen wanneer de kosten van het tegoed afgeschreven worden.

4  Bij het einde van de Moneycard krijgt u eventuele kosten die door u vooruit zijn betaald en betrekking hebben op 
de tijd na het einde van de Moneycard, van ons terug.
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 4 Moneycardtransacties

1 Tegoed verhogen
U kunt zelf het tegoed niet verhogen. Alleen de verstrekker kan het tegoed verhogen. 

2 Geld opnemen bij een geldautomaat in Nederland
1  Met de Moneycard kunt u contant geld in euro opnemen bij een geldautomaat van de Rabobank en van andere 

banken in Nederland.
2  U kunt alleen geld opnemen bij geldautomaten die geschikt zijn voor opnames met een Moneycard. Deze zijn 

herkenbaar aan het logo van V PAY.
3  U stemt in met de geldopname door het invoeren van de Moneycard in de geldautomaat, het intoetsen van uw 

pincode en het kiezen van het bedrag. Na het intoetsen van de bevestigingstoets kunt u de geldopname niet 
meer herroepen.

3 Geld opnemen bij een geldautomaat in andere Europese landen
1  Op het verstrekkingsformulier staat of en in welke Europese landen u met de Moneycard euro’s en een andere 

muntsoort kunt opnemen bij een geldautomaat.
2  U kunt alleen geld opnemen bij geldautomaten die geschikt zijn voor opnames met een Moneycard. Deze zijn 

herkenbaar aan het logo van V PAY.
3  U stemt in met de geldopname door het invoeren van de Moneycard in de geldautomaat, het intoetsen van uw 

pincode en het kiezen van het bedrag. Na het intoetsen van de bevestigingstoets kunt u de geldopname niet 
meer herroepen.

4  Het bedrag van de betaling in euro of de tegenwaarde in euro van het bedrag in de andere muntsoort wordt 
voor zover mogelijk meteen van het tegoed afgeschreven.

4 Betalen met een Moneycard en pincode via een betaalautomaat in Nederland
1  U kunt met de Moneycard en pincode bedragen in euro betalen via een betaalautomaat in Nederland. Het 

bedrag van de betaling wordt zoveel mogelijk meteen van het tegoed afgeschreven.
2  U kunt alleen betalingen doen bij betaalautomaten die geschikt zijn voor betalingen met een Moneycard. Deze 

zijn herkenbaar aan het logo van V PAY.
3  U stemt in met de betaling door het invoeren van de Moneycard in de betaalautomaat en het intoetsen van 

uw pincode en de bevestigingstoets. Na het intoetsen van de bevestigingstoets, kunt u de betaling niet meer 
herroepen.

5 Betalen met een Moneycard en pincode via een betaalautomaat in andere Europese landen
1  U kunt met de Moneycard en pincode bedragen in euro en in een andere muntsoort betalen via een 

betaalautomaat. Op het verstrekkingsformulier staat of en in welke Europese landen u met de Moneycard kunt 
betalen bij de betaalautomaat.

2  U kunt alleen betalingen doen bij betaalautomaten die geschikt zijn voor betalingen met een Moneycard. Deze 
zijn herkenbaar aan het logo van V PAY.

3  U stemt in met de betaling door het invoeren van de Moneycard in de betaalautomaat en het intoetsen van 
uw pincode en de bevestigingstoets. Na het intoetsen van de bevestigingstoets, kunt u de betaling niet meer 
herroepen.

4  Het bedrag van de betaling in euro of de tegenwaarde in euro van het bedrag in de andere muntsoort wordt 
voor zover mogelijk meteen van het tegoed afgeschreven.

6  Opnemen van het tegoed op een andere manier
Wilt u het tegoed opnemen op een andere manier dan via een Moneycardtransactie? Dan kan dit alleen als u de 
overeenkomst tussen u en ons opzegt en ons om terugbetaling verzoekt. Hoe u de overeenkomst opzegt staat in artikel 
1 van hoofdstuk 6. Het verzoek tot terugbetaling staat in artikel 3 van hoofdstuk 6.

7 Maximum oplaad-, saldo- en/of bestedingslimiet
1  De limieten die gelden voor de Moneycard spreken wij met u af op het verstrekkingsformulier. Bijvoorbeeld 

oplaad-, saldo- en/of bestedingslimieten. Wij kunnen deze limieten wijzigen. Als wij deze limieten wijzigen, dan 
laten wij u dat weten.

2  Het kan zijn dat voor een opname of een betaling bij een geld- of betaalautomaat lagere limieten gelden dan wij 
met u afgesproken hebben.

8 Wanneer mogen wij weigeren om een Moneycardtransactie uit te voeren?
Wij hebben het recht de uitvoering van een Moneycardtransactie te weigeren als:

a  het tegoed onvoldoende is. Of als wij (een deel van) het tegoed hebben gereserveerd voor de uitvoering van 
andere Moneycardtransacties en er hierdoor onvoldoende tegoed is om de Moneycardtransactie uit te voeren;
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b een limiet zoals bedoeld in artikel 7 van dit hoofdstuk bereikt is;
c  de wettelijke regels ons verbieden een Moneycardtransactie uit te voeren, bijvoorbeeld bij beslag of ter uitvoering 

van regels ter voorkoming van terrorisme;
d u uw verplichtingen tegenover ons niet nakomt;
e wij weten of vermoeden dat u geen instemming heeft gegeven voor de Moneycardtransactie;
f  u de Moneycard niet of niet meer alleen mag gebruiken. Bijvoorbeeld omdat daarvoor toestemming van een 

bewindvoerder of curator nodig is;
g de aanwijzingen, voorschriften of procedures niet zijn gevolgd;
h de Moneycardtransactie luidt in een muntsoort die niet gangbaar is of plotseling niet gangbaar wordt;
i wij weten of vermoeden dat sprake is van fraude of misbruik;
j  wij weten of vermoeden dat de Moneycardtransactie in strijd is met geldende regels of verplichtingen die voor 

ons gelden;
k de bank waar de begunstigde een rekening heeft geen onderdeel is van ons netwerk voor het betalingsverkeer;
l wij hiervoor een andere gegronde reden hebben.

Als wij een Moneycardtransactie niet uitvoeren laten wij u dat elektronisch weten. Bijvoorbeeld via het scherm van de 
geldautomaat of betaalautomaat. Wij hoeven u niets te vertellen over de reden van niet uitvoeren als wij daar een goede 
reden voor hebben. Bijvoorbeeld als dit strijdig is met objectief gerechtvaardigde veiligheidsoverwegingen of als dit niet 
is toegestaan of om fraude te voorkomen.

9 Niet toegestane Moneycardtransacties en niet of onjuist uitgevoerde Moneycardtransacties
1  Wij informeren u via het internetportaal over Moneycardtransacties met uw Moneycard. Regels over het 

controleren van deze informatie, staan in artikel 4 van hoofdstuk 2. Ziet u dat een Moneycardtransactie heeft 
plaatsgevonden zonder uw instemming? Of vindt u dat uw Moneycardtransactie door ons niet of onjuist is 
uitgevoerd? Neem dan onmiddellijk contact met ons op via de hiervoor in artikel 1 van hoofdstuk 1 vermelde 
Moneycard Servicedesk.

2  Heeft er een Moneycardtransactie zonder uw toestemming plaatsgevonden? Dan heeft u recht op terugbetaling 
als:
• u ons tijdig en op de afgesproken manier heeft laten weten dat het een Moneycardtransactie was zonder uw 

toestemming of dat er een incident was of u één van deze zaken vermoedde;
•  u ook de andere veiligheidsregels uit hoofdstuk 2 heeft nageleefd.

  Wij kunnen hierop een eigen risico van € 50,- in mindering brengen. U bent niet aansprakelijk voor
 Moneycardtransacties zonder toestemming die zijn gegeven na de melding.
3  Bij schade door misbruik van de Moneycard en/of de pincode en/of activeringscode spraakcomputer en/of 

toegangscode spraakcomputer en/of wachtwoord internetportaal moet u ook meteen aangifte doen bij de 
politie. Als wij dat vragen moet u ons een kopie geven van het proces-verbaal van deze aangifte.

4  U bent in ieder geval volledig aansprakelijk als een Moneycardtransactie zonder toestemming heeft kunnen 
plaatsvinden door het opzettelijk, met grove schuld of met grove nalatigheid niet naleven van de veiligheidsregels 
door u of door frauduleus handelen van u. U heeft dan geen recht op terugbetaling.

5  Onderzocht wordt of u recht heeft op terugbetaling bij een Moneycardtransactie zonder toestemming. Blijkt dat 
u dat bent? Dan betaalt u het eventueel ontvangen bedrag weer aan ons terug. Wij mogen dit bedrag van uw 
Moneycard tegoed afschrijven.

6  Is uw Moneycardtransactie niet of onjuist uitgevoerd? En is het bedrag van de Moneycardtransactie afgeschreven 
van het tegoed? Dan schrijven wij het bedrag van de Moneycardtransactie bij op de Moneycard.

 Eventuele kosten die wij u voor de niet toegestane Moneycardtransactie in rekening hebben gebracht, zullen wij aan
u vergoeden. Andere schade zullen wij niet vergoeden. Verder geldt artikel 1 van hoofdstuk 9.
7  Als wij niet verantwoordelijk zijn voor de niet toegestane Moneycardtransactie of onjuiste uitvoering van een 

Moneycardtransactie, kunt ons vragen onderzoek te doen naar de Moneycardtransactie. Als wij dit onderzoek 
doen, zullen wij u de resultaten meedelen. De kosten van dit onderzoek mogen wij bij u in rekening brengen als 
dit wettelijk toegelaten is. Wij zullen u dit vooraf laten weten.

10 Wij mogen de Moneycard blokkeren
1  Wij mogen de Moneycard en de pincode blokkeren op grond van objectief gerechtvaardigde redenen die 

verband houden met:
 a de veiligheid van de Moneycard;
 b het vermoeden van niet-toegestaan of frauduleus gebruik van de Moneycard;
 c het aanzienlijk toegenomen risico dat u niet in staat bent betalingsverplichtingen aan ons na te komen.
 De gevolgen van het blokkeren van de Moneycard staan in artikel 12 van dit hoofdstuk.
2  Wij laten u weten dat wij de Moneycard geblokkeerd hebben en wat de reden daarvan is. Wij hoeven u niets te 

vertellen als wij daar een goede reden voor hebben. Bijvoorbeeld als dit strijdig is met objectief gerechtvaardigde 
veiligheidsoverwegingen, als dit niet is toegestaan of om fraude te voorkomen.

3  Wij mogen ook de toegangscode spraakcomputer, de activeringscode spraakcomputer en het wachtwoord 
internetportaal blokkeren om de hiervoor onder 1 genoemde redenen. Wij mogen de toegangscode 
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spraakcomputer, de activeringscode spraakcomputer en het wachtwoord internetportaal daarnaast ook blokkeren 
als wij dat nodig vinden.

11 Wat moet u doen bij misbruik, diefstal of verlies van de Moneycard? Of bij misbruik, diefstal of verlies van 
de activeringscode spraakcomputer, de toegangscode spraakcomputer of het wachtwoord internetportaal?

1  U moet de Moneycard meteen laten blokkeren via de hiervoor in artikel 1 van hoofdstuk 1 genoemde Moneycard 
Servicedesk als:

 a de Moneycard is gestolen of u vermoedt dat deze is gestolen;
 b u de Moneycard heeft verloren of u niet meer weet waar u de Moneycard heeft gelaten;
 c u de Moneycard na gebruik niet terugkrijgt, bijvoorbeeld omdat deze door een geldautomaat is ingeslikt;
 d u ziet dat een of meer Moneycardtransacties zijn gedaan die niet door uzelf zijn gedaan, bijvoorbeeld na 

controle van het transactieoverzicht;
 e u weet of vermoedt dat iemand anders uw pincode, activeringscode spraakcomputer, toegangscode 

spraakcomputer of wachtwoord internetportaal weet of heeft gezien;
 f u om een andere reden twijfelt aan de veiligheid van de Moneycard, de pincode, activeringscode 

spraakcomputer, de toegangscode spraakcomputer of het wachtwoord internetportaal.
 De gevolgen van het blokkeren van de Moneycard staan in artikel 12 van dit hoofdstuk.
2  Wij blokkeren de Moneycard als wij uw melding hebben gekregen. Als u de oude Moneycard nog heeft of 

terugkrijgt, mag u die niet meer gebruiken. U moet de oude Moneycard meteen bij ons inleveren als wij dat 
vragen. Wij geven de ingenomen Moneycard terug of wij geven u een nieuwe Moneycard. Als wij dat nodig 
vinden geven wij u een andere pincode.

12 Wat moet u doen als de Moneycard het niet meer doet of ongeldig is gemaakt? Bijvoorbeeld omdat deze 
geblokkeerd is?

1  Als de Moneycard het niet meer doet of ongeldig is of is gemaakt, moet u de Moneycard bij ons inleveren als wij 
dat vragen.

2  Als u aangeeft dat uw Moneycard het niet meer doet of ongeldig is gemaakt, dan krijgt u een andere, 
vervangende, Moneycard. En een nieuwe pincode als wij dat nodig vinden. Wij mogen u hiervoor kosten in 
rekening brengen.

3  Heeft u een Moneycard Basic? Dan moet u contact opnemen met de Moneycard Servicesdesk om het tegoed te 
koppelen aan uw vervangende Moneycard. Heeft u een Moneycard Advanced? Dan wordt het tegoed door ons 
aan de vervangende Moneycard gekoppeld.

4  Wilt u geen nieuwe Moneycard? Dan kunt u de overeenkomst opzeggen. Dit staat in artikel 1 van hoofdstuk 7. 
Daarbij kunt u ons om terugbetaling van het tegoed vragen. Dit staat in artikel 3 van hoofdstuk 7.

13 Wanneer moet de Moneycard worden ingeleverd?
De Moneycard moet meteen worden ingeleverd als:

a wij hierom vragen;
b de geldigheidsduur van de Moneycard is verstreken;
c u de Moneycard nog heeft of terugkrijgt na een melding van een incident;
d de Moneycard wordt opgezegd of om een andere reden eindigt;
e uw vermogen onder bewind of onder beheer wordt gesteld;
f op het tegoed beslag wordt gelegd of verhaal wordt gezocht;
g u overleden bent;
h u failliet bent;
i aan u surseance van betaling is verleend;
j u onder curatele wordt gesteld;
k uw faillissement of surseance van betaling is aangevraagd;
l voor u de wettelijke schuldsanering is aangevraagd.

In deze gevallen mag de Moneycard ook niet meer worden gebruikt. Wij vertellen u waar u de Moneycard moet 
inleveren. In plaats van inleveren moet u de Moneycard vernietigen als wij u dat laten weten.

14 Buitenlands geld
Als u een bedrag betaalt of opneemt in een andere muntsoort dan euro, rekenen wij dat bedrag om in euro. Wij schrijven 
dat bedrag in euro af van uw tegoed. Op welke wijze wij de wisselkoers bepalen, vindt u op het verstrekkingsformulier. 
Wij kunnen hierbij aanvullende kosten of opslagen in rekening brengen. Informatie hierover vindt u eveneens op het 
verstrekkingsformulier.
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5 Informatie en communicatie

1 Nederlandse taal leidend
Is er een inhoudelijk verschil tussen de Nederlandse versie van de overeenkomst, de algemene voorwaarden en 
handleiding en een vertaalde versie van deze documenten? Dan gaat de Nederlandse versie voor.

2 Informatie via internetportaal en spraakcomputer
1  Wij geven u informatie over uw Moneycard (waaronder Moneycardtransacties), wijzigingen in de Moneycard en in 

de overeenkomst en de voorwaarden die van toepassing zijn. Wij geven u deze informatie via het internetportaal.
2  U kunt de eerste keer inloggen in het internetportaal door het nummer van uw Moneycard in combinatie met uw 

geboortedatum in te toetsen. Daarna kunt u inloggen in het internetportaal door het nummer van uw Moneycard 
en de code achterop uw Moneycard (de CVV2-code) in combinatie met uw wachtwoord internetportaal in te 
toetsen.

3  In het internetportaal kunt u ook een overzicht aanmaken van uw Moneycardtransacties op een duurzame 
drager. Deze kunt u naar een e-mailadres sturen.

4  Daarnaast kunt u ook via de spraakcomputer informatie krijgen over Moneycardtransacties. U krijgt deze 
informatie door te bellen naar de spraakcomputer en de toegangscode spraakcomputer in te toetsen.

3 Meedelen
1  Doet zich een incident voor? Bijvoorbeeld met uw Moneycard? Laat ons dat dan zo snel mogelijk telefonisch 

weten. Als u ons iets anders meedeelt, moet u dat schriftelijk of via e-mail doen. Tenzij wij met u afspreken dat u 
het ons op een andere manier mag laten weten.

2  Als wij u iets willen meedelen of laten weten, bepalen wij op welke manier wij dit doen. Wij kunnen dit 
bijvoorbeeld ook alleen via het internetportaal doen. Wij hoeven dit dan niet meer op een andere manier te doen.

4 Hoe vaak moet u inloggen in het internetportaal en informatie controleren? En wat moet u doen bij fouten?
1  Informatie, waaronder mededelingen, die wij u geven moet u meteen na ontvangst controleren.
  U moet regelmatig, maar ten minste één keer per 2 weken controleren of er via het internetportaal informatie 

beschikbaar is. Of vaker als daar een aanleiding voor is of als wij dat met u hebben afgesproken. Ziet u dat er 
informatie is? Dan moet u deze meteen controleren.

2  Is er iets niet juist in de informatie? Denkt u dat er informatie ontbreekt? Dan moet u ons dat meteen laten weten 
door de Moneycard Servicedesk te bellen. Het telefoonnummer staat hiervoor in artikel 1 van hoofdstuk 1.

3  Heeft u niet binnen 13 maanden op de informatie gereageerd? Dan geldt de informatie als door u te zijn 
goedgekeurd. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij niet meer tot correctie over hoeven te gaan. Na die termijn 
hoeven wij het tegoed op de Moneycard bijvoorbeeld niet meer te corrigeren als er ten onrechte een bedrag van 
de Moneycard is afgeschreven. 

4 Fouten mogen wij altijd herstellen.
5 Informatie over het tegoed die u raadpleegt via apparatuur kan afwijken van het tegoed dat echt beschikbaar is.
6 Wij hebben altijd het recht de gebruiksmogelijkheden van het internetportaal te wijzigen.

5 Beschikbaarheid internetportaal en spraakcomputer
1  Wij spannen ons in om het internetportaal en de spraakcomputer beschikbaar te laten zijn. Maar u moet er 

rekening mee houden dat het internetportaal en de spraakcomputer niet voortdurend beschikbaar zijn. En zo 
nodig maatregelen nemen om de gevolgen daarvan te voorkomen of te beperken.

2  Wij hebben altijd het recht het internetportaal en de spraakcomputer buiten gebruik te stellen. Bijvoorbeeld voor 
onderhoud, bij fraude of een vermoeden van fraude. Maar bijvoorbeeld ook in het geval van een storing in de 
apparaten, software of verbinding.

6 Eisen aan uw apparaten, software en verbinding
1  U moet zelf zorgen voor de apparaten, de software en de verbinding die nodig is voor het gebruik van het 

internetportaal en de spraakcomputer. En u moet er voor zorgen dat deze apparaten, software en verbinding 
veilig zijn en zonder onderbreking of storingen werken. Dit geldt ook als u apparaten, software en/of een 
verbinding van anderen gebruikt.

 Wij stellen eisen aan de apparaten, software en verbinding. In deze voorwaarden en de voorschriften op
 www.rabobank.nl vindt u deze eisen.
  Alle kosten van de apparaten, software en verbinding die nodig zijn voor het gebruik van het internetportaal en 

de spraakcomputer komen voor uw rekening.
2 U moet er voor zorgen dat uw apparaten, software en verbinding geen schade toebrengen aan ons of anderen.
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6 Gevolgen van het gebruik van de Moneycard

1 Bijschrijven/afschrijven
Wij schrijven geld dat wordt overgeboekt naar de Moneycard, bij op de Moneycard. Wij kunnen ook geld van de 
Moneycard afschrijven. Wij mogen dat in ieder geval als:
a u de Moneycard gebruikt voor Moneycardtransacties, dus om geld op te nemen of te betalen;
b u geld aan ons moet betalen;
c als wij op grond van de wet geld dat op de Moneycard staat aan een ander moeten betalen.

2  Gebondenheid aan en aansprakelijkheid voor (rechts)handelingen  
1 De regels die in dit artikel staan gelden voor:

•  de pincode;
• de toegangscode spraakcomputer;
• de activeringscode spraakcomputer, en
• het wachtwoord internetportaal.

Wordt in dit artikel gesproken over ‘pincode’? Dan bedoelen we daarmee ook de toegangscode spraakcomputer, de
activeringscode spraakcomputer en het wachtwoord internetportaal.
2  U bent gebonden aan alle (rechts)handelingen die met uw Moneycard en/of pincode zijn verricht. Ook als ze 

door een ander met uw Moneycard en/of pincode zijn verricht. U bent niet gebonden aan (rechts)handelingen 
die met een Moneycard en/of pincode zijn verricht vanaf het moment dat u een incident heeft gemeld met dat 
middel via het in artikel 1 van hoofdstuk 1 vermelde Moneycard Servicedesk. Dit heeft geen gevolgen voor de 
geldigheid van al verrichte (rechts)handelingen voor de melding van het incident.
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7 Einde van de overeenkomst

1 Hoe kunt u stoppen met de Moneycard?
1  U kunt voor de geldigheidsdatum met de Moneycard stoppen door de overeenkomst tussen u en ons op te 

zeggen. U doet dit door in het internetportaal de daarvoor vereiste stappen te zetten. Als u de overeenkomst 
opgezegd heeft, dan kunt de Moneycard meteen niet meer gebruiken.

2  Het opzeggen van de overeenkomst voor de geldigheidsdatum gaat altijd samen met een terugbetalingsverzoek. 
Regels over terugbetalingsverzoeken staan in artikel 3 van dit hoofdstuk.

2 In welke andere gevallen eindigt de overeenkomst tussen u en ons nog meer? 
De overeenkomst tussen u en ons eindigt ook in de volgende gevallen:
• als de geldigheidsdatum van de Moneycard is verstreken;
• als wij de overeenkomst opzeggen. Wij kunnen dit bijvoorbeeld doen als de overeenkomst tussen de verstrekker en 

ons eindigt. Als wij de overeenkomst opzeggen, dan geldt een opzegtermijn van minimaal 2 maanden. Behalve als 
wij van de wet de overeenkomst onmiddellijk mogen beëindigen. De opzegging versturen wij ter attentie van u naar 
het laatste bij ons bekende adres. 

Als de overeenkomst is geëindigd, kunt u de Moneycard niet meer gebruiken.

3 Wat gebeurt er met het tegoed op de Moneycard bij het opzeggen van de overeenkomst en na het einde 
van de overeenkomst?

1  Zegt u de overeenkomst op via het internetportaal? Dan kunt u daarbij vragen om terugbetaling van het tegoed 
door de daarvoor vereiste schermen in te vullen in het internetportaal. Dit verzoek mag alleen gegeven worden 
ten gunste van een rekening op uw eigen naam. U geeft dit verzoek door in het internetportaal de voor dit 
verzoek vereiste schermen in te vullen en dit verzoek te bevestigen.

2  Eindigt de overeenkomst op een andere manier dan door uw opzegging via het internetportaal? Dan kunt u 
na het einde van de overeenkomst vragen om terugbetaling van het tegoed. Hiervoor kunt u bij ons of bij de 
verstrekker een formulier opvragen en door middel van dat formulier het verzoek tot terugbetaling doen. Dit 
verzoek mag alleen gegeven worden ten gunste van een rekening op uw eigen naam.

3  Als wij het verzoek tot terugbetaling accepteren, dan boeken wij het tegoed in euro over naar een rekening 
in Nederland, de Europese Unie of in een ander land binnen de Europese Economische Ruimte. U kunt bij 
ons informatie krijgen welke landen hiervan deel uitmaken. Eventuele kosten in het buitenland moet u als 
begunstigde betalen.

4  Het verzoek tot terugbetaling hoeven wij niet uit te voeren in dezelfde gevallen als wij een Moneycardtransactie 
niet uit hoeven te voeren. In welke gevallen dit is, staat in artikel 8 van hoofdstuk 3. Daarnaast hoeven wij het 
verzoek tot terugbetaling niet uit te voeren als het verzoek onjuist, onvolledig of onduidelijk is. Als wij het verzoek 
tot terugbetaling niet konden uitvoeren, dan laten wij u dit weten.

4 Voorwaarden blijven gelden
Als de overeenkomst tussen u en ons eindigt, dan blijven ook daarna de tussen u en ons in deze voorwaarden of in het 
verstrekkingsformulier gemaakte afspraken gelden, zo lang de terugbetaling van het tegoed niet plaatsgevonden heeft.
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8 Algemene bepalingen

1 Geen overdracht of verpanding
U kunt uw rechten uit de overeenkomst niet aan een ander overdragen of verpanden. Overdragen of verpanden aan ons 
kan wel.

2 Aanwijzingen en voorschriften van ons opvolgen
1  Wij kunnen aanwijzingen en voorschriften geven. Wij kunnen bijvoorbeeld aanwijzingen en voorschriften geven 

over het gebruik van de Moneycard, geld- en betaalautomaten en het internetportaal en over het zorgvuldig 
omgaan met uw Moneycard, uw pincode, activeringscode spraakcomputer, toegangscode spraakcomputer en 
wachtwoord internetportaal. 

2 U moet deze aanwijzingen en voorschriften opvolgen. Aanwijzingen en voorschriften kunnen gewijzigd worden.
3  Bij het verstrekkingsformulier krijgt u een handleiding. In die handleiding staan aanwijzingen en voorschriften 

die u moet opvolgen. Daarnaast kunnen wij u nieuwe of gewijzigde aanwijzingen en voorschriften geven via het 
internetportaal. Controleert u of er informatie voor u is in het internetportaal? Dan moet u ook controleren of er 
nieuwe aanwijzingen en voorschriften zijn.

3 Andere kosten
Wij maken soms andere kosten die verband houden met de Moneycard. U moet ook deze kosten betalen. Voorbeelden 
van deze kosten zijn:
a kosten van onderzoek in onze administratie;
b incassokosten;
c kosten van een rechtszaak;
d  kosten van een procedure buiten de rechter om. Deze kosten zijn minimaal 10% van het bedrag dat u ons moet 

betalen, tenzij de wet iets anders zegt. Als wij meer kosten maken, moet u die ook betalen.

4 Faillissement, surseance van betaling, beslag
1 Als u failliet bent of in de wettelijke schuldsanering zit, mag u de Moneycard niet meer gebruiken.
Als de rechter u uitstel van betaling geeft, noemt de wet dat surseance van betaling. U mag de Moneycard dan niet 

meer alleen gebruiken, maar alleen nog samen met uw bewindvoerder.
2 Als op de Moneycard beslag is gelegd, mag u het deel van het tegoed waarop beslag ligt, niet meer gebruiken.

5 Uw rechtsverhouding met anderen
Wij zijn geen partij bij uw rechtsverhouding met anderen. Bijvoorbeeld tussen u en degene aan wie u met de Moneycard 
een bedrag betaalt. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het nakomen van afspraken met 
anderen.
 
6 Wat als er bepaalde regels gelden?
Gebruik van de Moneycard moet voldoen aan de regels die wij, de overheid of een toezichthoudende instantie 
vaststellen. Zo mogen wij bepaalde regels op een Moneycardtransactie van toepassing verklaren. Wij mogen deze 
regels aanpassen. Wij informeren u daarover. Bijvoorbeeld als wij voor een Moneycardtransactie een vergunning of 
toestemming nodig hebben van De Nederlandsche Bank. Of van een andere toezichthoudende instantie in Nederland 
of in het buitenland.

7 Gebruik van formulieren en hulpmiddelen
Alles wat u van ons krijgt om gebruik te kunnen maken van de Moneycard en van betaaldiensten, moet u zorgvuldig 
behandelen en gebruiken.

8 Bewijs
Alle door ons bewaarde gegevens, bijvoorbeeld over de uitvoering of het gebruik van de overeenkomst, uw Moneycard, 
uw toestel, het internetportaal, uw pincode, activeringscode spraakcomputer, toegangscode spraakcomputer of het 
wachtwoord internetportaal, leveren tegenover u volledig bewijs op. Dat geldt ook voor gegevens van anderen die wij 
hebben ingeschakeld. U mag altijd tegenbewijs leveren.

9 Niet toegestaan gebruik van de Moneycard
U bent ervoor verantwoordelijk dat de Moneycard niet wordt gebruikt voor zaken die:
a in strijd zijn met de wet;
b inbreuk maken op rechten van iemand anders;
c om andere redenen onrechtmatig zijn;
d de bancaire relatie tussen u en ons schade toebrengen;
e  naar onze mening schade toebrengen of kunnen toebrengen aan onze reputatie of de integriteit van het bankwezen 

in gevaar brengen.
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 9 Slotbepalingen

1 Beperking van onze aansprakelijkheid
1 Wij zijn alleen aansprakelijk als wij volgens de wet aansprakelijk zijn.
2  Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die - direct of indirect - ontstaat door storingen of fouten in:
 infrastructuur (zoals bijvoorbeeld elektriciteitsvoorzieningen), of
 (tele)communicatieverbindingen (bijvoorbeeld verbindingen voor (mobiele) telefonie en voor (mobiel) internet), 

of apparatuur, hulpmiddelen en/of programmatuur van de bank of derden, tenzij sprake is van grove schuld of 
opzet van ons.

3  Zijn wij aansprakelijk tegenover u? Dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade die u lijdt. Indirecte 
schade vergoeden wij in principe niet. Alleen deze soorten schade zijn directe schade:

 kosten en rente die u ons ten onrechte heeft betaald, en
 rente die wij u hadden moeten betalen (als wij onze verplichtingen waren nagekomen).
4  Zijn wij aansprakelijk tegenover u? Dan is onze aansprakelijkheid bovendien beperkt tot € 225,- per tekortkoming 

en per reeks van samenhangende tekortkomingen.
5  In andere bepalingen van deze voorwaarden kunnen ook afspraken over aansprakelijkheid en schade opgenomen 

zijn. Voor zover deze afspraken afwijken van dit artikel gaan die afspraken voor.
6  Hebben wij anderen ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst? En zijn wij bij de keuze van deze 

hulppersonen zorgvuldig geweest? Dan zijn wij niet aansprakelijk voor wat deze hulppersonen wel of niet doen.
7  In artikel 9 van hoofdstuk 3 staat wat er geldt bij een niet toegestane betaling of het niet of onjuist uitvoeren van 

een betaalopdracht.

2 Fusie, splitsing, contractsoverneming of overdracht
1 Fusie en splitsing van de Rabobank
  Wij kunnen samengaan met een andere rechtspersoon. Dat heet fuseren. Wij kunnen ook in onderdelen worden 

opgesplitst. Dat heet splitsen. Fuseren of splitsen wij? Dan kunnen onze rechtsopvolgers zelfstandig en ieder voor 
het geheel:
• alle rechten en bevoegdheden tegenover u uitoefenen;
• al onze verplichtingen tegenover u nakomen.

2 Contractsoverneming
  Wij kunnen de rechtsverhouding die wij met u hebben uit een overeenkomst met u overdragen aan een ander. 

U geeft nu alvast uw medewerking hieraan. Deze overdracht van de overeenkomst met u noemen wij ook wel 
contractsoverneming. Uiteraard krijgt u van die contractsoverneming bericht.

3 Overdracht
  Wij kunnen de vorderingen op u, de rechten uit de overeenkomst en de nevenrechten die daarbij horen, aan een 

ander overdragen, verpanden of hiervoor een zogenaamde financiëlezekerheidsovereenkomst sluiten. Dit kan 
geheel of gedeeltelijk.

  Is er sprake van fusie, splitsing, contractsoverneming of overdracht? Dan wordt met ‘wij’ en ‘ons’ in het 
verstrekkingsformulier en deze voorwaarden ook bedoeld onze rechtsopvolgers.

3 Verplichtingen tegenover een belastingautoriteit
1  Naast andere verplichtingen die gelden om ons informatie te geven, moet u ons ook meteen wanneer wij u dat 

vragen, alle gegevens, correct ingevulde en ondertekende formulieren, kopieën van documenten en andere 
informatie geven die wij nodig hebben om ervoor te zorgen dat wij onze verplichtingen uit een overeenkomst 
met of andere verplichtingen tegenover een belastingautoriteit van Nederland of een ander land kunnen 
nakomen. Ook moet u verder alles doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat wij die verplichtingen kunnen 
nakomen. Als er wijzigingen zijn in de informatie die u ons gegeven hebt, moet u die zo spoedig mogelijk aan ons 
meedelen.

2  Wij mogen uw gegevens ook verwerken voor zover die verwerking nodig is om onze verplichtingen uit een 
overeenkomst met of andere verplichtingen tegenover een belastingautoriteit van Nederland of een ander land 
na te komen. Onder de verwerkingen die wij mogen doen, vallen onder meer het gebruik van gegevens die wij 
al van u hebben, het verzamelen en opslaan van gegevens over u en het doorgeven van gegevens over u aan de 
belastingautoriteit van Nederland of van een ander land.

3  Wat als wij op grond van een overeenkomst of om een andere reden van een belastingautoriteit van Nederland 
of een ander land bronbelasting moeten inhouden op betalingen aan u en deze moeten afdragen aan die 
belastingautoriteit? Dan komt deze bronbelasting voor uw rekening. Wij mogen het bedrag van de bronbelasting 
aftrekken van betalingen aan u of afschrijven van uw Moneycard. Ook mogen wij u deze bronbelasting op een 
andere wijze in rekening brengen.

4 Onze gegevens en onze toezichthouders
1  Wij zijn statutair gevestigd te Amsterdam. Wij hebben ons hoofdkantoor aan de Croeselaan 18, 3521 CB te 

Utrecht. In het handelsregister zijn wij ingeschreven onder nummer 30046259.
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2  Rabobank is aanbieder van betaaldiensten en betaal- en spaarrekeningen, kredieten en hypothecaire 
financieringen. Ook bemiddelen wij in verzekeringen en kredieten.

3 Onze toezichthouders zijn:
• De Nederlandsche Bank N.V., Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam
•  Informatie vindt u op www.dnb.nl.
• De stichting Autoriteit Financiële Markten, Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam

Informatie vindt u op www.afm.nl.
•  European Central Bank, Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland
•  Informatie vindt u op www.ecb.europa.eu.
•  Autoriteit Consument en Markt, Muzenstraat 41, 2511 WB Den Haag
•  Informatie vindt u op www.acm.nl.
•  Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

Informatie vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

5 Verwerken gegevens door Rabobank
1  Wij kunnen onder andere om beveiligingsredenen en als input voor modellen aanvullende (historische) gegevens 

verzamelen en vasthouden over uw betalingsverkeer en online diensten. Wij kunnen ook (historische) gegevens 
vasthouden over het gebruik van internet (zoals IP-adressen), apparaten (zoals uw computer of uw mobiele 
telefoon), software en sessies met onze systemen. Hieronder valt ook de manier waarop u apparaten gebruikt.

2  Deze gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de veiligheid van het bankieren, om analyses te kunnen 
maken aan de hand van modellen voor onszelf en voor toezichthouders, en het gebruik van internet en om de 
dienstverlening aan u zo goed mogelijk in te richten.

3  Wij kunnen u aanvullende informatie vragen over apparaten en toestellen. Bijvoorbeeld informatie over uw 
provider, simcard, over gebruik van apps of plaatsbepalingsinformatie van toestellen en andere apparaten. Wij 
gebruiken plaatsbepalingsinformatie alleen nadat aan de wettelijke voorschriften over het gebruik hiervan is 
voldaan. Wij kunnen al deze aanvullende informatie gebruiken ten behoeve van het voorkomen, ontdekken 
en bestrijden van misbruik van het betalingsverkeer. Deze informatie kunnen wij voor dat doel uitwisselen met 
andere partijen zoals banken of publieke/private opsporingsinstanties en derden die wij inschakelen om een 
veiliger internetverkeer mogelijk te maken.

4  Wij kunnen bijvoorbeeld om beveiligingsredenen openbare bronnen raadplegen zoals openbare registers, 
kranten en het internet. Denk bijvoorbeeld aan informatie op Facebook, LinkedIn of informatie die wij vinden via 
zoekmachines. Wij kunnen deze informatie ook opslaan.

5  Bij de uitvoering van betalingen worden soms ook andere partijen ingeschakeld, waaronder verwerkingscentra in 
andere landen. Daarbij kunnen gegevens ook worden uitgewisseld met landen buiten de Europese Unie. Dit kan 
doorgifte meebrengen aan derden in landen die niet hetzelfde beschermingsniveau van gegevens kennen als in 
de Europese Unie.

6  De autoriteiten van deze landen (binnen of buiten de Europese Unie) kunnen onderzoek doen naar deze 
gegevens. Dit kan zowel tijdens als na de verwerking van de gegevens gebeuren. Het kan daarbij bijvoorbeeld 
gaan om een toezichthouder of een andere bevoegde autoriteit die wij op basis van een overeenkomst of de wet 
informatie moeten geven. Of om een toezichthouder die uw gegevens opvraagt in het kader van een onderzoek, 
tijdens of na het verwerken van deze gegevens.

7  Ook kunnen de partijen die wij hebben ingeschakeld ons vragen om aanvullende gegevens van u, bijvoorbeeld 
om aan hun wetgeving te kunnen voldoen. Wij kunnen u dan om toestemming vragen om gegevens over u te 
verstrekken.

8  Geven wij de informatie als hiervoor in lid 2 en 3 bedoeld niet? Bijvoorbeeld omdat u dat niet wilt of omdat wij 
deze informatie niet mogen geven? Dan kan dat gevolgen hebben voor de dienstverlening aan u. Het kan dan 
bijvoorbeeld zo zijn dat het betalingsverkeer (tijdelijk) geen doorgang kan vinden of dat wij de overeenkomst met 
u moeten beëindigen.

9  Wij maar ook andere banken kunnen in het kader van de uitvoering van de betaalopdracht naam-, adres en 
woonplaatsgegevens (NAW-gegevens) van betaler of begunstigde meeleveren. Wij doen dit om aan wettelijke 
verplichtingen te kunnen voldoen.

6 Persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens. Het privacy statement beschrijft de manier waarop wij en andere groepsonderdelen 
omgaan met uw persoonsgegevens. Het privacy statement ontvangt u van de verstrekker. De laatste versie van het 
privacy statement staat op www.rabobank.nl. Wij hoeven u niet te informeren over wijzigingen in het privacy statement.

7 Heeft u een klacht?
Wij hebben een klachtenprocedure. De Moneycard Servicedesk is het eerste aanspreekpunt voor uw klacht. U kunt bij de 
Moneycard Servicesdesk aangeven dat u een klacht heeft. Zij geven vervolgens aan hoe u de klacht kunt indienen. 

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door Rabobank?



www.rabobank.nl

Maak dan gebruik van ons online klachtenformulier. Dit vindt u op www.rabobank.nl/klachtenservice. Hier staat ook 
informatie over de klachtenprocedure en de voorwaarden die daarbij gelden.

Of stuur een brief naar:
Rabobank Klachtenservice, Antwoordnummer 750, 3500 ZJ Utrecht.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door Rabobank Klachtenservice? Dan kunt u uw klacht 
voorleggen aan:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.
Informatie over de klachtbehandeling door het KiFiD vindt u op www.kifid.nl.

Soms bieden toezichthouders ook een mogelijkheid om bij hen signalen kenbaar te maken. Raadpleeg hiervoor de 
website van de betreffende toezichthouder. Wie onze toezichthouders zijn, staat in artikel 4 van dit hoofdstuk.

8 Recht om de overeenkomst terug te draaien
Bent u voor het sluiten van de overeenkomst niet bij ons op kantoor geweest? Dan mag u de overeenkomst binnen 14 
dagen na het sluiten ervan terugdraaien. U moet dit schriftelijk doen.

9 Legitimatie en cliëntenonderzoek
1 Als wij daarom vragen, legitimeert u zich met een geldig identiteitsbewijs. Wij bepalen hoe u zich kunt 

legitimeren.
2  Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme moeten wij onderzoek doen naar 

u. De wet noemt dit een cliëntenonderzoek. Vragen wij u om informatie die wij nodig hebben om te voldoen 
aan onze verplichting om een cliëntenonderzoek te doen? Dan moet u ons die informatie geven. U moet ons 
ook informatie geven zodat wij aan onze verplichtingen uit hoofde van sanctiewetgeving en fiscale wetgeving 
kunnen voldoen. Deze informatieverplichtingen gelden naast andere informatieverplichtingen die u tegenover 
ons heeft.

3  Wij kunnen u zowel bij het aangaan van de overeenkomst als tijdens de looptijd van de overeenkomst vragen om 
zich te legitimeren en/of ons informatie te geven in verband met cliëntenonderzoek.

10 Wijziging van de voorwaarden en de overeenkomst
1  Wij kunnen de voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst wijzigen. Wij laten het u weten als dat 

gebeurt. Minimaal 2 maanden voordat de wijziging in gaat, hoort u dat van ons.
2 Wij kunnen de voorwaarden onder meer wijzigen in de volgende gevallen:

• onze dienstverlening wijzigt. Bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. In het verleden hebben wij 
bijvoorbeeld de voorwaarden gewijzigd in verband met de komst van de Rabo Scanner

• wij passen ons assortiment aan. Bijvoorbeeld omdat wij een product uit ons assortiment halen of juist 
toevoegen. In het verleden hebben wij bijvoorbeeld de voorwaarden gewijzigd in verband met de komst van 
Rabo Kort Roodstaan

• wij stoppen met een deel van onze dienstverlening. In het verleden hebben wij bijvoorbeeld de voorwaarden 
gewijzigd in verband met het einde van de Chipknip

• er komt nieuwe regelgeving of bestaande regelgeving wijzigt, en die regelgeving heeft invloed op onze 
dienstverlening aan u. Of op de afspraken die wij met u moeten of willen maken

• er is een rechterlijke uitspraak waardoor wij nieuwe afspraken met u willen maken. Of bestaande afspraken 
met u willen wijzigen

• wij willen onze afspraken met u anders opschrijven. Bijvoorbeeld omdat wij denken dat de tekst duidelijker 
kan

• bij ontwikkelingen in de maatschappij of in de markt.
 Als wij de voorwaarden wijzigen, laten wij u weten waarom wij dit doen.
3  Als u het niet eens bent met een wijziging, heeft u het recht de overeenkomst op te zeggen. Dit kost u niets. Als u 

vóór de ingangsdatum van de wijziging niet reageert, heeft u de wijziging aanvaard.

De tekst van deze Algemene voorwaarden Rabo Moneycard 2018 is op 3 oktober 2018 gedeponeerd ter griffie van de 
rechtbank Midden-Nederland te Utrecht, onder nummer 251/2018.


