
 

Aanvullende voorwaarden Rekening bij andere bank 2019 

Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de ‘Voorwaarden voor betalen en online diensten 
van de Rabobank 2019’ of de ‘Algemene voorwaarden voor online diensten zakelijk van de 
Rabobank 2019’ die al gelden tussen jou en ons. Wijken deze voorwaarden af? Dan gaan 
deze aanvullende voorwaarden voor. 
 

1Wat is Rekening bij andere bank ? 
Met Rekening bij andere bank kun je in Rabo Online Bankieren rekeninginformatie van een 
externe rekening inzien. Je ziet de rekeninginformatie van een externe rekening op dezelfde 
manieren als je Rabobank-rekeningen. Stel dat je bijvoorbeeld categorieën kunt zien voor je 
Rabobank-rekening. Dan kunnen wij je dat ook aanbieden voor je externe rekening. 
 
Je kunt Rekening bij andere bank gebruiken voor externe rekeningen bij door ons 
geselecteerde banken. In Rabo Online Bankieren kun je zien welke banken dat zijn. 
 
2 Hoe werkt Rekening bij andere bank ? 
2.1 Je koppelt je externe rekening via Rabo Online Bankieren. In de schermen van de bank 
waar je de externe rekening aanhoudt, kies je voor welke rekening(en) je Rekening bij 
andere bank wil gebruiken.  
Door het koppelen van een externe rekening in die schermen, geef je ons toestemming om 
alle beschikbare rekeninginformatie van de gekozen externe rekening op te halen. Dus ook 
de rekeninginformatie die meer dan 90 dagen oud is. 
Bij het geven van de toestemming, gebruik je de beveiligingsmiddelen van de andere bank. 
Houd je daarbij aan de afspraken tussen jou en de andere bank over die middelen. 
 
2.2 Jouw toestemming is steeds 90 dagen geldig. Na die 9o dagen vragen we je opnieuw 
om toestemming. 
In de 90 dagen waarin jouw toestemming geldig is, halen wij regelmatig actuele 
rekeninginformatie over de externe rekening op. Dat doen we bijvoorbeeld als je Rekening 
bij andere bank gebruikt in Rabo Online Bankieren.  
 
2.3 Welke rekeninginformatie over externe rekeningen wij je kunnen laten zien, hangt ook 
af van de rekeninginformatie die wij bij de andere bank kunnen ophalen. Ook is het mogelijk 
dat rekeninginformatie die je wel bij de andere bank ziet, niet terugvindt in Rekening bij 
andere bank. Bijvoorbeeld sommige details over een betaling. 
 
2.4 Rekening bij andere bank laat je rekeninginformatie over een externe rekening zien. Wij 
controleren niet of die informatie juist, actueel en volledig is. De rekeninginformatie die je 
van de andere bank krijgt, is leidend. Heb je een vraag over de rekeninginformatie van je 
externe rekening ? Of zie je een fout of een betaling waarvoor je geen toestemming hebt 
gegeven ? Neem dan direct contact op met de andere bank.  
 
3 Stoppen met Rekening bij andere bank  
3.1 Je kunt op elk moment stoppen met Rekening bij andere bank voor één, meer of alle 
externe rekeningen.  
Als je meteen wilt stoppen, verwijder je de externe rekening(en) in het rekeningoverzicht in 
Rabo Online Bankieren.  
Heb je meer externe rekeningen bij één andere bank hebt opgenomen in Rekening bij 
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andere bank ? Dan kun je alleen met al die rekeningen tegelijk stoppen. Als je dat wil, kun je 
daarna één of meer externe rekeningen opnieuw aanmelden. 
 
3.2 Je kunt er ook voor kiezen ons geen nieuwe toestemming te geven voor opnieuw een 
periode van 90 dagen waarin wij rekeninginformatie over de externe rekening(en) kunnen 
ophalen. Dan stopt Rekening bij andere bank voor die externe rekening zodra de lopende 
periode van 90 dagen voorbij is. 
 
3.3 Als je Rekening bij andere bank niet meer gebruikt voor een rekening, dan verwijderen 
wij de rekeninginformatie. Dat geldt ook voor de rekeninginformatie die wij hadden over de 
periode dat de rekening wel gekoppeld was. 
 
 
 
 


