
  
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabo Internetbankieren 
Professional 

Uitgebreide 
rekeningautorisaties 

Inleiding 

Met ‘Uitgebreide rekeningautorisaties’ heeft u de mogelijkheid om nog meer functiescheiding aan te 

brengen.  

De verschillen tussen Basis rekeningautorisaties en 

Uitgebreide rekeningautorisaties hebben betrekking 

op het tabblad ‘Rekeningautorisaties’. Voor iedere 

gebruiker zijn de overige tabbladen 

‘Persoonsgegevens’ en ‘Generieke autorisaties’, 

‘Productautorisaties’ en ‘Toegang’ gelijk aan de 

basisautorisaties. 

 

Voor meer uitleg over het gebruik van deze 

tabbladen verwijzen wij u naar de leaflet ‘Rabo 

Internetbankieren Professional – Autorisaties (basis), 

limieten en opties’. 
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Hieronder vindt u een opsomming van de verschillen tussen Basis rekeningautorisaties en Uitgebreide rekeningautorisaties. 

Autorisatiegroep Basis rekeningautorisaties Uitgebreide rekeningautorisaties 

Betaalopdrachten Gecombineerde autorisatie voor 

betaalopdrachten aanmaken, inzien, wijzigen 

en verwijderen 

Apart toe te kennen autorisaties voor betaalopdrachten: 

• inzien 

• aanmaken 

• wijzigen  

• verwijderen 

Autorisaties voor het ondertekenen van 

betaalopdrachten hebben betrekking op zowel 

inter- als intracompany betalingen 

Apart toe te kennen autorisatie voor betaalopdrachten 

naar eigen rekeningen inclusief in te stellen limiet 

Incasso Gecombineerde autorisatie voor incasso-

opdrachten aanmaken en ondertekenen 

inclusief beheer incasso-adresboek 

Apart toe te kennen autorisaties voor incasso-

opdrachten: 

• aanmaken inclusief beheren incasso-adresboek 

• ondertekenen 

(Bedrijven) 

Incassomachtigingen 

Inzien, aanmaken, wijzigen, verwijderen en 

ondertekenen van incassomachtigingen is 

ondergebracht bij de autorisatie 

‘Betaalopdrachten – Ondertekenen – 1e 

handtekening’ 

Apart toe te kennen autorisaties voor 

incassomachtigingen: 

• inzien 

• aanmaken en wijzigen 

• ondertekenen 

inclusief in te stellen limiet 

 

 

Aan- en uitzetten 

Het aan- en uitzetten van Uitgebreide 

rekeningautorisaties is mogelijk bij het 

onderdeel ‘Limieten en opties’. 

U dient zowel het aan- als uitzetten met de Rabo 

Scanner te ondertekenen. 

 

Let op: Indien u besluit om Uitgebreide 

rekeningautorisaties uit te zetten, gaan de ingestelde 

rekeningautorisaties voor alle gebruikers verloren. 
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Instellen Uitgebreide rekeningautorisaties 

De optie ‘Uitgebreide rekeningautorisaties’ kent een aantal extra toe te kennen autorisaties. 

De toe te kennen autorisaties met betrekking tot de autorisatiegroepen ‘Inzage’ en ‘Betaalopdrachten Ondertekenen’ zijn 

ongewijzigd ten opzichte van de basisautorisaties en worden derhalve in deze leaflet niet uitgelegd. Voor meer informatie 

over deze onderdelen verwijzen we u naar de leaflet ‘Rabo Internetbankieren Professional – Autorisaties (basis), limieten en 

opties’. 

 

Binnen dit tabblad geeft u per rekening aan welke autorisaties de betreffende gebruiker krijgt. 
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Autorisatiegroep Toelichting 

Betaalopdrachten • Inzien: de gebruiker mag betaalopdrachten en aankomende incasso’s van de betreffende rekening 

inzien. 

• Aanmaken: de gebruiker mag betaalopdrachten en aankomende incasso’s van de betreffende 

rekening inzien. Daarnaast mag hij het betalen-adresboek inzien. De gebruiker mag 

betaalopdrachten aanmaken en mag ongetekende betaalopdrachten wijzigen of verwijderen. 

• Wijzigen: de gebruiker mag betaalopdrachten en aankomende incasso’s van de betreffende 

rekening inzien. Daarnaast mag hij het betalen-adresboek inzien. De gebruiker mag 

betaalopdrachten wijzigen en mag ongetekende wijzigingen verwijderen. 

• Verwijderen: de gebruiker mag betaalopdrachten en aankomende incasso’s van de betreffende 

rekening inzien. Daarnaast mag hij het betalen-adresboek inzien. De gebruiker mag 

betaalopdrachten verwijderen en mag ongetekende verwijdering wissen. 

Betaalopdrachten Betaalopdr. eigen rek. 

• 1e handtekening: de gebruiker mag aangemaakte betaalopdrachten tussen eigen rekeningen 

tekenen tot de limiet ingesteld bij ‘Tot maximaal’. Als een getekende betaalopdracht tussen eigen 

rekeningen wordt gewijzigd of verwijderd, mag de gebruiker deze verzenden tot de limiet 

ingesteld bij ‘Tot maximaal’. Let op: ‘eigen rekeningen’ zijn alle rekeningen die in overeenkomst zijn 

opgenomen.  

• Tot maximaal: de gebruiker mag voor betaalopdrachten tussen eigen rekeningen een 1e 

handtekening zetten tot maximaal dit bedrag. 

Let op! Indien u hier een bedrag invult dat lager is dan het bedrag bij ‘2e handtekening van andere 

gebruiker vereist vanaf’, dan is de laatst genoemde limiet leidend. 

Incasso • Aanmaken: de gebruiker mag incasso’s ten gunste van de betreffende rekening inzien, aanmaken, 

wijzigen en verwijderen. Dit geldt voor zowel Euro-incasso’s (CORE) als Bedrijven Euro-incasso’s 

(B2B). Tevens mag de gebruiker met deze optie het Euro-incasso-adresboek beheren. 

• Ondertekenen: de gebruiker mag incasso’s ten gunste van de rekening inzien, verwijderen en 

ondertekenen. Dit geldt voor zowel Euro-incasso’s (CORE) als Bedrijven Euro-incasso’s (B2B). Voor 

het ondertekenen is geen limiet van toepassing. 

(Bedrijven) 

Incassomachtigingen 

• Inzien: de gebruiker mag incassomachtigingen voor Bedrijven Euro-incasso’s inzien. 

• Aanmaken en wijzigen: de gebruiker mag incassomachtigingen voor Bedrijven Euro-incasso’s 

inzien, aanmaken en wijzigen. 

• Ondertekenen: de gebruiker mag incassomachtigingen voor Bedrijven Euro-incasso’s inzien, 

beoordelen en ondertekenen. 

• Tot maximaal: de gebruiker mag incassomachtigingen ondertekenen tot een limiet. U heeft de 

volgende keuzemogelijkheden: 

o Bedrag: u vult het bedrag in waarvoor deze gebruiker maximaal mag tekenen bij 

incassomachtigingen. 

o Overeenkomstlimiet: zoals te raadplegen bij ‘limieten en opties’. 

o Onbeperkt: de gebruiker mag onbeperkt incassomachtigingen vastleggen voor elk 

bedrag. 

 

 

 


