Voorwaarden ABN AMROGrip
app van ABN AMRO
1. Wat kunt u met de Grip app doen?

3. Kunt u met de Grip app stoppen?

Met deze app kunt u beter inzicht krijgen in uw
financiën.

U kunt op elk moment stoppen met het gebruik van de ABN
AMRO Grip app. U kunt dit doen door de volgende stappen te
volgen in de Grip app:

a. Inzicht in uw bij- en afschrijvingen
De app deelt uw bij- en afschrijvingen automatisch in
categorieën in. Voorbeelden van categorieën zijn:
Boodschappen, Hypotheek en Restaurants. Sommige bijen afschrijvingen kan de app niet in categorieën indelen. U
kunt deze uitgaven dan zelf indelen in een categorie.
b. Budgetteren
Met deze app kunt u op elk moment zien wat u heeft
uitgegeven aan een bepaalde categorie. Hierbij kunt u ook
per categorie instellen hoeveel u per maand wilt uitgeven.
Op het moment dat de app een bepaalde bij- of
afschrijving niet herkent, kan het zijn dat deze niet
automatisch wordt meegenomen in het budget. U kunt
dan wel zelf een categorie aan de transactie toevoegen.
c. Over aan het eind van de maand
De app toont hoeveel geld u nog over heeft van het
inkomen per maand. De app vergelijkt ook het inkomen en
uitgaven van de huidige maand met de gemiddelde
inkomsten en uitgaven uit het verleden. Dit is een
schatting en kan afwijken van de werkelijke situatie.
d. Altijd op de hoogte door pushberichten
U kunt instellen wanneer u een pushbericht wilt
ontvangen. Bijvoorbeeld wanneer u een grote uitgave
heeft gedaan of dat u uw budget bijna heeft
overschreden. Zo bent u altijd op de hoogte van activiteit
op uw rekeningen. U kunt zelf instellen of, en bij welke
gebeurtenis u de pushberichten wilt ontvangen. Wij
kunnen u bijvoorbeeld een pushbericht sturen wanneer u
een bij- of afschrijving op uw rekening heeft of dat het
door u ingestelde budget bijna bereikt is. De
pushberichten ontvangt u op uw telefoon. Daarom is het
belangrijk een toegangscode op uw telefoon in te stellen.

2. Wat betaalt u voor de Grip app?
Niets, het gebruik van de Grip app is gratis.
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▶ Stap 1 Open de Grip app
▶ Stap 2 Voor iOS klik op ‘Meer’,
voor Android klik op ‘Instellingen’
▶ Stap 3 Voor iOS klik op ‘Instellingen’,
voor Android klik op ‘Account’
▶ Stap 4 Klik op ‘Verwijder account’

4. Mag ABN AMRO uw gebruik en de
functies van de Grip app veranderen of
beëindigen?
ABN AMRO mag het gebruik van de Grip app beperken,
tijdelijk stopzetten of beëindigen. Wij mogen dit ook doen als
u zich niet aan de Algemene Voorwaarden van ABN AMRO
houdt.

5. Kan ABN AMRO de voorwaarden
wijzigen?
Ja, wij kunnen de Voorwaarden ABN AMRO Grip app
wijzigen of aanpassen. Wij zullen u hier dan over
informeren in de app. De aangepaste voorwaarden kunt u
terugvinden op de productpagina van de Grip app op
www.abnamro.nl/nl/prive/apps/grip/kenmerken.html

6. Handig om te weten
6.1 Algemeen:
a. De toegang tot de Grip app is mogelijk door middel van de
5-cijferige identificatiecode, net zoals bij Mobiel Bankieren.
b. De informatie van de Grip app is niet bedoeld als advies
of als vervanging van advies. Hoe u de informatie van de
Grip app interpreteert is uw eigen verantwoordelijkheid.
c. De Grip app geeft toegang tot informatie over de producten
die u heeft bij ABN AMRO. Heeft u een product van
MoneYou? Dan kunt u deze rekeninggegevens helaas nog
niet gebruiken in de Grip app. De rekening-informatie van
deze ABN AMRO dochteronderneming komt in de nabije
toekomst ook beschikbaar binnen de Grip app.

Maart 2017

d. Het kan zijn dat uw saldo niet gelijk is aan het saldo in
Internet Bankieren en/of Mobiel Bankieren. In dit geval is
het saldo in Internet Bankieren en/of Mobiel Bankieren
leidend.
e. De Grip app biedt financieel inzicht dat is gebaseerd op
maximaal 18 maanden transactie-historie.
f. Wilt u de instellingen, zoals de getoonde rekeningen of
pushberichten, wijzigen of wilt u geen gebruik meer maken
van deze app? Dat kan. Deze instellingen kunt u op ieder
gewenst moment wijzigen.
g. Heeft u een gezamenlijke rekening? Dan kunt u deze
rekening ook koppelen aan de Grip app. U heeft dan wel
toestemming nodig van uw mede-rekeninghouder.
Informeer de mede-rekeninghouder over de inhoud van
deze gebruikersverklaring en krijg zijn toestemming.
h. U kunt alleen gebruik maken van de Grip app als u 16
jaar of ouder bent.

7. Is ABN AMRO aansprakelijk voor schade?

6.2 Uw ABN AMRO Credit Card gegevens
beschikbaar in de Grip app

10. Heeft u nog vragen?

a) ABN AMRO en ICS credit cards, een 100% dochter van
ABN AMRO, maken het mogelijk dat u met de Grip app
een completer overzicht van uw financiën krijgt. Wilt u
uw ABN AMRO Credit Card gegevens toevoegen aan de
Grip app? Dit is alleen mogelijk als u uw ABN AMRO
Credit Card in de Mobiel bankieren app van ABN AMRO
heeft geactiveerd.
b) Welke creditcards kunt u bekijken in de Grip app? U kunt
zowel een ABN AMRO Credit Card als een ABN AMRO Gold
Card toevoegen aan uw rekeningoverzicht. Heeft u een of
meer extra creditcards (bijvoorbeeld voor uw partner)? Dan
kan alleen de hoofdcardhouder de creditcard toevoegen en
bekijken. Hij kan dan wel alle betalingen zien, ook van de
extra cards. U informeert de andere gebruikers van de ABN
AMRO Credit Card dat deze wordt toegevoegd aan de Grip
app.
c) De Grip app gebruikt de ABN AMRO Credit Card
gegevens zoals aangeleverd door ICS credit cards aan
ABN AMRO. ICS credit cards is verantwoordelijk voor de
juistheid en volledigheid van uw ABN AMRO Credit Card
gegevens.
d) Meer informatie over het gebruik van uw ABN AMRO
Credit Card gegevens in de Grip app kunt u lezen in de
Privacyverklaring van de Grip app. Deze Privacyverklaring
vindt u op de productpagina van de Grip app
op www.abnamro.nl/nl/prive/apps/grip/kenmerken.html

ABN AMRO is niet aansprakelijk voor schade door het gebruik
van de app. Wij zijn bijvoorbeeld niet aansprakelijk als de
informatie in de app niet juist of onvolledig is.
U vrijwaart de bank voor alle aanspraken van derden die
betrekking hebben op (het gebruik van) de Grip app.

8. Wat doet ABN AMRO met uw
persoonsgegevens binnen de Grip app?
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens
binnen de Grip app vindt u in de Privacyverklaring. Deze
Privacyverklaring vindt u op de productpagina van de Grip app
op www.abnamro.nl/nl/prive/apps/grip/kenmerken.html

9. Welke voorwaarden gelden?
Naast deze Voorwaarden ABN AMRO Grip app, zijn ook de
Algemene Voorwaarden ABN AMRO van toepassing.

Neem dan contact op met ons via service@nl.abnamro.com
of via het Advies en Service Center 0900-0024*.

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10
(1082PP) te Amsterdam (Nederland).
Het telefoonnummer is 0800 - 024 07 12.
Het internetadres van ABN AMRO Bank N.V. is abnamro.nl
ABN AMRO Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche
Bank N.V. en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële
Markten (AFM) onder nummer 12020215.
ABN AMRO Bank N.V. kan optreden als aanbieder van spaarproducten.
Het depositogarantiestelsel is van toepassing op ABN AMRO Bank N.V.
Bij uitvoering van het depositogarantiestelsel wordt het geld dat u
heeft bij ABN AMRO Bank, bij ABN AMRO MeesPierson en bij MoneYou
opgeteld. Meer informatie over het depositogarantiestelsel kunt u
vinden op abnamro.nl/ garantieregeling of opvragen via
telefoonnummer 0900-0024*.
ABN AMRO Bank N.V. is ingeschreven in het Handelsregister
K.v.K. Amsterdam onder nummer 34334259.
Het BTW-identificatienummer van ABN AMRO Bank N.V. is
NL820646660B01.

* Voor dit gesprek betaalt u uw gebruikelijke belkosten. Uw telefoonaanbieder bepaalt deze kosten.
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