Voorwaarden Identificatiecode
Let op:
Veilig bankieren met uw identificatiecode
U wilt uw bankzaken veilig kunnen doen. Niet alleen met
uw computer, maar ook met uw smartphone of tablet.
Tegenwoordig kunt u kiezen hoe u inlogt: met uw betaalpas
met e.dentifier (paslezer), of met een zelf gekozen 5-cijferige
identificatiecode. Omdat bankieren met de identificatiecode
zo veilig mogelijk moet zijn, kunt u met uw identificatiecode
minder bankzaken regelen dan met uw betaalpas met
e.dentifier. We bekijken steeds opnieuw in welke situaties
het gebruik van een identificatiecode mogelijk is. Dat
betekent dat u in de toekomst misschien meer, maar
ook minder mogelijkheden met uw identificatiecode
heeft. Zie de ‘informatie toegestaan gebruik’ onder deze
voorwaarden.
Gebruik van uw identificatiecode
Voor gebruik van de identificatiecode gelden dezelfde
veiligheidsregels als voor de pincode van uw betaalpas.
Bijvoorbeeld, dat u uw identificatiecode aan niemand
vertelt en niet opschrijft. Of dat u een lastig te raden code
kiest. Dit betekent dat u geen code kiest die is afgeleid van
uw geboortedatum, postcode, huis- of telefoonnummer.
En zorg ervoor dat niemand met u meekijkt als u de
identificatiecode typt!
Wij raden af om een ‘open’ draadloos netwerk te gebruiken.
Bijvoorbeeld in een café of in een winkel. U weet namelijk
niet of de draadloze internetverbinding (WiFi) goed
beveiligd is.
Downloaden via officiële websites
Downloadt u software op uw computer of mobiele
apparaat? Bijvoorbeeld een spelletje of een nieuwe
videoplayer? Doe dit dan via officiële websites. Zo houdt u
virussen beter buiten de deur.

Kan uw gemachtigde de identificatiecode
gebruiken?
U moet apart instellen of uw gemachtigde ook een
identificatiecode kan gebruiken voor de uitoefening van zijn
machtiging. Uw gemachtigde kan dan een eigen daglimiet
instellen, deze kan hoger zijn dan de daglimiet die u voor
uzelf heeft ingesteld.
Heeft uw gemachtigde zich geregistreerd voor 4 maart
2012? Dan kan uw gemachtigde al een identificatiecode
gebruiken voor de uitoefening van de machtiging. U kunt
het bij de bank aangeven als u dit gebruik niet meer wil
toestaan.

Veiligheidsvoorschriften
U moet uw identificatiecode altijd veilig bewaren.
De veiligheidsvoorschriften voor de pincode uit het
Informatieblad Betaaldiensten Particulieren/ Zaken gelden
ook voor de identificatiecode. Bijvoorbeeld, dat u uw
identificatiecode aan niemand vertelt en niet opschrijft. Of
dat u een lastig te raden code kiest. Dit betekent dat u geen
code kiest die is afgeleid van uw geboortedatum, postcode,
huis- of telefoonnummer. En u zorgt ervoor dat niemand
met u meekijkt als u de identificatiecode typt.
U moet uw identificatiecode wijzigen als u denkt dat uw
code niet meer veilig is. Bijvoorbeeld als een ander deze
heeft gezien.
Wij raden af om een ‘open’ draadloos netwerk te gebruiken.
Bijvoorbeeld in een café of in een winkel. U weet namelijk
niet of de draadloze internetverbinding (WiFi) goed
beveiligd is.
Downloadt u software op uw computer of mobiele
apparaat? Bijvoorbeeld een spelletje of een nieuwe
videoplayer? Doe dit dan via official websites. Zo houdt u
virussen beter buiten de deur.

Beëindigen gebruik identificatiecode
Wat is de identificatiecode?
De identificatiecode in combinatie met uw gebruikersnaam
is een klantherkenningsmiddel. Daarvoor gelden de
regels die zijn beschreven in de Voorwaarden Cliëntrelatie
(onderdeel van de Algemene Voorwaarden).

Waarvoor kunt u de identificatiecode
gebruiken?
Informatie over de handelingen en communicatiekanalen
die de bank op dit moment toestaat vindt u in het overzicht
dat onder deze voorwaarden staat.
Uw keuze voor de identificatiecode betekent dat u akkoord
gaat met het gebruik hiervan voor alle handelingen en
communicatiekanalen waarvoor de bank dit, nu en in de
toekomst, toestaat.
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Als u geen gebruik meer wilt maken van de
identificatiecode, kunt u uw registratie blokkeren of
beëindigen. Wilt u ook dat uw gemachtigde geen gebruik
meer kan maken van de identificatiecode? Dan moet u
dat apart aangeven. Dit geldt zowel voor particuliere als
zakelijke gemachtigden.
De bank kan ook uw gebruik van de identificatiecode
blokkeren of beëindigen. Bijvoorbeeld, wanneer er sprake is
van fraude.

Overige bepalingen
Voor het gebruik van de identificatiecode gelden naast deze
voorwaarden ook:
- Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.;
- Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren/Zaken;
- Informatieblad Betaaldiensten Particulieren/Zaken.
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De bank kan de Voorwaarden Identificatiecode wijzigen.
De gewijzigde voorwaarden gelden voor u na twee
maanden, als u de identificatiecode blijft gebruiken.

Foto’s en afbeeldingen
U kunt foto’s uploaden. Deze foto’s worden niet
meegestuurd met overboekingen. Het is niet toegestaan
om foto’s te gebruiken die inbreuk maken op rechten van
derden, misleidend of aanstootgevend zijn. U moet zelf
voor toestemming van derden zorgen. Door het uploaden
verklaart u dat de foto toegestaan is. Als u toch foto’s
gebruikt die niet toegestaan zijn, kan de bank passende
maatregelen nemen. Zo kan de bank bijvoorbeeld de foto’s
verwijderen.
Een pdf-bestand van deze voorwaarden is beschikbaar op
abnamro.nl/voorwaarden

Daglimiet
Dit is het totaalbedrag dat u met gebruik van uw
identificatiecode per dag kunt overboeken naar bekende
rekeningen. U kunt de daglimiet zelf instellen tot een
maximum van EUR 750,-. Voor het overboeken van
bedragen boven uw daglimiet heeft u uw e.dentifier nodig.
Heeft u uw daglimiet op EUR 0,- ingesteld? Dan kunt u met
uw identificatiecode alleen overboeken tussen eigen en/of
gezamenlijke (CJ) rekeningen.
Voor alle andere overboekingen heeft u uw betaalpas in
combinatie met de e.dentifier nodig.
Let op: Als u met de identificatiecode bent ingelogd, kunt
u met gebruik van de e.dentifier maximaal EUR 3.000,- per
opdracht overboeken.

Informatie toegestaan gebruik identificatiecode
Met de identificatiecode kunt u :
- uw bij- en afschrijvingen en uw saldo bekijken;
-u
 w beleggingen en de waarde van uw portefeuille bekijken
(beschikbaar voor iOS en Android)
-e
 en naam en foto aan de beschikbare rekeningen
toevoegen of wijzigen;
-e
 en begunstigde toevoegen aan uw adresboek vanuit het
betaalscherm;
-d
 e naam en foto van een begunstigde verwijderen of
wijzigen in uw adresboek;
-g
 eagendeerde betalingen bekijken en zo nodig
verwijderen;
- overboekingen doen en agenderen;
-e
 en persoonlijke sms of e-mail met een eigen foto of
origineel design sturen naar degene aan wie u geld heeft
overgemaakt (beschikbaar voor iOS en Android).
U kunt verschillen soorten overboekingen doen:

Eigen rekeningen
Tussen rekeningen met dezelfde tenaamstelling kunt u
tot EUR 250.000,- per overboeking overboeken met uw
identificatiecode. Rekeningen met dezelfde tenaamstelling
zijn rekeningen waarbij beide rekeningen op naam
van dezelfde klant(en) staan.

Gezamenlijke rekeningen
Van rekeningen alleen op uw naam naar uw gezamenlijke
(CJ) rekeningen en omgekeerd kunt u met uw
identificatiecode tot EUR 3.000,- per overboeking
overboeken.

Bekende rekeningen (van derden)
U kunt met de identificatiecode geld overboeken naar
bekende rekeningen tot het maximum van uw daglimiet.
Een rekening is bekend als u daar in de afgelopen 18
maanden een bedrag naar heeft overgeboekt.
Let op: rekeningen die in uw adresboek staan zijn niet
automatisch bekende rekeningen. Rekeningen van bedrijven
die via een incasso geld van uw rekening afschrijven, zijn
ook niet automatisch bekende rekeningen.
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