
Klant worden
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“ Het liefste doe ik alles online, dus ook mijn 

bankzaken. Zelfs het regelen van mijn 

hypotheek. Ik kon gewoon met de adviseur 

praten via mijn laptop. Gemak dient de 

mens, nietwaar?” 
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Opent u uw eerste betaalrekening? Of stapt u van een 

andere bank over naar ABN AMRO? Wat uw situatie 

ook is: bij ABN AMRO bankiert u zoals ú dat wilt. De 

belangrijke bankzaken regelt u zelf met onze handige 

(online) producten en diensten. Maar eerst: het juiste 

pakket kiezen. We helpen u er graag bij.

Betaalpakket op maat
U kunt kiezen uit drie betaalpakketten: BetaalGemak 

Standaard, BetaalGemak Extra en BetaalGemak Max. 

En voor studenten is er het gratis Studenten Pakket. 

Of u nu voor het basispakket of de meest uitgebreide 

variant kiest, u krijgt altijd een betaalrekening en -pasje. 

Ook heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van 

Internet Bankieren en de Mobiel Bankieren app (zie 

pagina 9). Hieronder leest u de belangrijkste verschillen 

van de drie pakketten. 

Kijk op abnamro.nl/pakketvergelijker voor uitgebreide 

pakketinformatie en bepaal welke het beste bij u past.

 

Betalen zoals  
ú dat wilt

BetaalGemak Standaard*

    Betaalrekening
    Betaalpas
    Internet Bankieren
    Mobiel Bankieren app  

BetaalGemak Extra*

    Betaalrekening
    Betaalpas
    Internet Bankieren
    Mobiel Bankieren app
    Credit Card
    Extra Credit Card*      
    Tot 5 extra betaalrekeningen
    Tweede Betaalpas*
    33% korting op de Stand-By Service 

BetaalGemak Max*

    Betaalrekening
    Betaalpas
    Internet Bankieren
    Mobiel Bankieren app
    Gold Card
    Extra Gold Card (inclusief)
    Tot 5 extra betaalrekeningen
    Tweede Betaalpas (inclusief)
    Stand-by Service (inclusief)
    Rente op één betaalrekening   

•  * Op abnamro.nl/betaalgemak vindt u de tarieven van onze betaalpakketten en eventuele extra’s.
• 

Bankzaken regelen moet vooral makkelijk, snel én veilig gaan.

https://www.abnamro.nl/nl/prive/betalen/pakketten/vergelijker.html
https://www.abnamro.nl/nl/prive/betalen/betaalpakketten/index.html
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“ Ik vind het heerlijk om zo nu en dan met mijn moeder te shoppen, maar ik weet altijd wat ik 

uitgeef en hoeveel ik nog te besteden heb. Heel soms komt het voor dat ik in een winkel 

sta en ik toch even met mijn Mobiel Bankieren app m’n saldo moet checken.”
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Een betaalrekening openen waar en wanneer u maar wilt.

Een online aanvraag doen
U kunt uw betaalrekening eenvoudig openen via onze 

website. Vult u het online aanvraagformulier in? 

Dan belt een medewerker van AMP Logistics (partner 

van ABN AMRO) u terug om een afspraak te plannen. 

Dit gebeurt binnen vier werkdagen na uw aanvraag. 

Tijdens deze afspraak controleert een medewerker 

uw identiteitsgegevens. Is alles in orde? Dan heeft u 

binnen een week toegang tot uw betaalrekening.

Afspraak maken op kantoor
Ook op onze kantoren kunt u een betaalrekening 

openen. Geef in het online afspraakformulier aan op 

welk kantoor u graag wilt afspreken, bijvoorbeeld bij u 

in de buurt. We bellen u zo snel mogelijk terug om de 

afspraak te bevestigen en een tijd af te spreken.

 

Via uw smartphone
Klant worden via uw smartphone, dat gaat snel en efficiënt, 

zonder dat u naar kantoor hoeft te komen. Bent u in het 

bezit van een geldig Nederlands identiteitsbewijs, 18 jaar 

of ouder en woonachtig op een geldig adres in Nederland? 

Download dan de Mobiel Bankieren app van ABN AMRO 

op uw smartphone. In een paar eenvoudige stappen 

vraagt u via de app een betaalrekening aan. Binnen vier 

uur hoort u of uw aanvraag is goedgekeurd. Wilt u op 

een later moment ook bijvoorbeeld een creditcard of een 

spaarrekening aanvragen? Dan regelt u dat eenvoudig 

online, telefonisch of op kantoor. 

Een rekening openen?
Zo geregeld
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De Betaalpas
Bij het betaalpakket ontvangt u standaard de Betaalpas 

met het bekende Maestro-logo. Overal waar u dit logo ziet, 

kunt u met uw pas betalen of geld opnemen. Dit doet u 

in binnen- en buitenland met uw pincode, die u altijd zelf 

kunt wijzigen bij een ABN AMRO-geldautomaat. Kies 

een pincode die u makkelijk onthoudt en waar anderen 

niet snel achter komen. 

Limiet van uw Betaalpas
Met uw Betaalpas kunt u per dag tot € 2.500,- betalen 

en maximaal € 500,- opnemen bij een ABN AMRO- 

geldautomaat. Bij een pinautomaat van andere Neder-

landse banken is de daglimiet € 250,-, bij banken in 

het buitenland € 500,- of de tegenwaarde hiervan in 

buitenlandse valuta. Wilt u de limiet op uw Betaalpas 

(tijdelijk) verlagen of verhogen (tot maximaal € 10.000,-)? 

Regel het via Internet Bankieren of de Mobiel Bankieren 

app. Wilt u uw limiet verhogen tot een bedrag boven 

€ 10.000? Neem dan contact met ons op voor de 

mogelijkheden via 0900 - 0024*.   

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

Eenvoudig betalen en geld opnemen in binnen- en buitenland. 

Veilig pinnen met uw Betaalpas

Houd uw pincode geheim en scherm uw 

pincode goed af als u uw Betaalpas gebruikt. 

En laat u tijdens het pinnen niet afleiden.

Kijk op abnamro.nl/veiligpinnen voor meer 

tips over veilig betalen met uw Betaalpas.

Het gemak
van de Betaalpas

https://www.abnamro.nl/nl/prive/abnamro/veilig-bankieren/fraude-voorkomen-wat-kunt-u-zelf-doen.html?pos=vku_veiligpinnen
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Waar kunt u contactloos betalen? 

De betaalautomaten waar u contactloos kunt betalen, 

herkent u aan het logo op de zijkant van het apparaat 

(zie foto hierboven).

De Wallet: Contactloos betalen met uw Androidtelefoon 

Heeft u uw smartphone vaker bij de hand dan uw 

portemonnee? Dan is de Wallet iets voor u. Met de 

gratis app betaalt u contactloos met uw telefoon. 

Overal waar u contactloos kunt betalen met uw plastic 

betaalpas, werkt de Wallet ook. Zelfs in het buitenland. 

Op abnamro.nl/wallet leest u meer hierover.

Contactloos betalen

Sneller en makkelijker betalen

Met contactloos betalen betaalt u sneller en makkelijker 

bedragen tot maximaal € 25,-. Wereldwijd gebruiken 

miljoenen mensen deze manier van betalen. 

Zo betaalt u contactloos

U betaalt met uw betaalpas door deze tegen de betaal-

automaat aan te houden. Zo rekent u snel kleine bedragen 

af zonder pincode. 

Bedragen tot en met € 25,- kunt u betalen zonder uw 

pincode in te toetsen. Voor betalingen boven € 25,- 

moet u wel altijd uw pincode gebruiken. U kunt met de 

pas uiteraard ook gewoon pinnen zoals u gewend bent.

De voordelen

Deze nieuwe manier van betalen is snel en makkelijk 

voor het betalen van kleine bedragen en het maakt 

contant geld overbodig. Geen lange wachtrijen bij de 

kassa. U hoeft uw betaalpas niet meer in de betaal-

automaat te steken. Hierdoor kunt u ook niet meer 

vergeten om uw pas er weer uit te halen. Het bedrag 

wordt meteen van uw rekening afgeschreven.

https://www.abnamro.nl/nl/prive/apps/wallet/index.html?pos=vku_wallet


“ Met Internet Bankieren heb ik in één 
keer overzicht over al mijn rekeningen.”
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Alles op uw eigen manier
Van een snelle saldocheck tot geld overmaken en van 

betaalopdrachten inplannen tot bij- en afschrijvingen 

controleren: u regelt uw bankzaken graag zoals ú dat 

wilt, wanneer het u uitkomt. Dat kan, dankzij de 

producten en online diensten van ABN AMRO.

Regel uw bankzaken online met Internet 
Bankieren
Onze particuliere klanten maken gratis gebruik van 

Internet Bankieren. Naast het regelen van uw dagelijkse 

bankzaken kunt u hiermee bijvoorbeeld ook zelf uw 

betaalpaslimiet wijzigen. Handig voor een grotere aankoop, 

of als u tijdelijk meer contant geld op wilt nemen. Gaat 

u op vakantie buiten Europa? Dan past u eenvoudig uw 

betaalprofiel aan. 

De Mobiel Bankieren app
Bankieren via smartphone of tablet? Dat kan met de 

Mobiel Bankieren app, de mobiele versie van Internet 

Bankieren. Een zelfgekozen code geeft u toegang tot al 

uw rekeningen. Dat betekent dat u in de meeste situaties 

geen e.dentifier meer nodig heeft om uw bankzaken te 

regelen. Daarnaast kunt u ook uw creditcard-transacties 

inzien via de Mobiel Bankieren app.

Uw bankzaken online regelen geeft u veel overzicht.

Internet Bankieren en
Mobiel Bankieren



Bijna al uw creditcard-aankopen 180 dagen verzekerd.
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Een auto huren, hotel boeken en online aankopen doen; 

een creditcard is wel zo makkelijk. Zeker tijdens vakanties. 

Met de ABN AMRO Credit Card kunt u wereldwijd geld 

opnemen bij ongeveer 900.000 automaten.

Veiligheid voorop
De ABN AMRO Credit Cards hebben de veiligheids-

standaard zoals die wereldwijd wordt gebruikt. Bij online 

aankopen gebruikt u bijvoorbeeld de Card Validation 

Code (CVC) en de MasterCard SecureCode. 

De ABN AMRO Credit Card is een MasterCard en wordt 

uitgegeven door onze partner ICS.  

Met de ABN AMRO Credit Card

  mag u standaard € 2.500,- besteden

  kunt u op elk moment uw transacties inzien via de Mobiel Bankieren app 

  loopt u geen risico bij verlies of diefstal van uw creditcard

  ontvangt u regelmatig exclusieve aanbiedingen

Standaard een aantal verzekeringen, zoals

   aankoopverzekering; vrijwel alle aankopen met uw creditcard zijn 180 dagen verzekerd tegen verlies, diefstal 

en beschadiging. Bij een Gold Card is dit zelfs 360 dagen.

   bagagevertragingsverzekering voor lijnvluchten

   vluchtvertragingsverzekering voor lijnvluchten

   aflevergarantie; als een gekocht artikel niet wordt geleverd, wordt de betaling teruggedraaid en hoeft u 

niets te betalen.

Op abnamro.nl/creditcard leest u de voorwaarden en ziet u wat u betaalt voor een geldopname met uw creditcard. 

De ABN AMRO
Credit Card

https://www.abnamro.nl/nl/prive/betalen/creditcards/indexb.html?s_tnt=71383:1:0&s_tnt=71383:1:0&pos=vku_creditcard


Te veel of net te weinig geld? Dat lost u eenvoudig op.

Sparen zonder beperkingen
Als u aan het einde van de maand geld overhoudt, kan 

het verstandig zijn om dit apart te zetten op een spaar-

rekening. U kunt uw spaargeld in de meeste gevallen 

zonder kosten opnemen. Welke spaarrekening past bij u?

 ▶ Direct Sparen: flexibel sparen. Alle vrijheid om geld 

op te nemen, terwijl u toch rente opbouwt.

 ▶ Direct Kwartaal Sparen: u krijgt naast de basisrente 

ook een bonusrente over het spaargeld dat tot het 

einde van het kwartaal op uw rekening staat. Ook als 

u het bedrag in de loop van dat kwartaal heeft gestort. 

Uw spaargeld staat niet vast.

 ▶ Vermogens Spaarrekening: u krijgt naast de 

basisrente ook een bonusrente over het spaargeld 

dat tot en met 30 december op uw rekening staat.
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Meer over sparen en lenen

Op abnamro.nl/sparen vindt u al onze 

spaarrekeningen en de actuele rente-

percentages. Kijk op abnamro.nl/lenen 

voor informatie over onze leningen. 

10 x 12

Sparen en rood staan:
het kan allebei

Rood staan op de betaalrekening
Heeft u even meer geld nodig dan er op uw rekening 

staat? Geen probleem. Met de Privélimiet Plus kunt u 

rood staan op uw betaalrekening. Daarmee heeft u wat 

financiële ruimte. De limiet is afhankelijk van uw wensen 

en persoonlijke situatie; minimaal € 500,- tot maximaal 

uw nettomaandinkomen. U betaalt alleen rente als u 

gebruikmaakt van deze roodstand. U zorgt ervoor dat er 

elke maand een bedrag van minimaal 2,5% van het bedrag 

dat u rood kunt staan, op uw betaalrekening binnenkomt. 

Dit kan uw salaris zijn. Bijvoorbeeld: als u een Privélimiet 

Plus heeft van € 2.000,- dan moet er elke maand minimaal 

€ 50,- op uw betaalrekening binnenkomen.

Extra geld
Er zijn daarnaast nog verschillende manieren waarop u 

(tijdelijk) over extra geld kunt beschikken. Zo kunt u een 

Persoonlijke Lening of een Flexibel Krediet afsluiten. 

Wilt u één grote aankoop doen? Met de Persoonlijke 

Lening leent u eenmalig een bedrag dat u binnen 

een afgesproken periode terugbetaalt. U ontvangt 

het bedrag dat u leent in een keer op uw rekening. 

De rente, maandbedragen en de looptijd staan vast. 

Zo weet u precies waar u aan  toe bent.

Wilt u meerdere uitgaven doen of onverwachtse, grote 

uitgaven kunnen opvangen? Een Flexibel Krediet is een 

doorlopende lening op een aparte rekening. U betaalt 

alleen rente en aflossing als u het krediet gebruikt. U kunt 

het geld dat u heeft terugbetaald weer opnieuw opnemen. 

        

https://www.abnamro.nl/nl/prive/sparen/index.html?pos=vku_sparen
https://www.abnamro.nl/nl/prive/lenen/index2.html?s_tnt=74657:1:0&s_tnt=74657:1:0
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Stand-By Service extra voordelig? 
Met het pakket BetaalGemak Max kunt u zonder extra 

kosten gebruikmaken van de Stand-By Service. Uw 

gezinsleden die op hetzelfde adres wonen, kunnen 

onder uw Stand-By Service worden geregistreerd en 

meeprofiteren. Met het BetaalGemak Extra-pakket 

krijgt u 33% korting. 

Direct hulp bij verlies en diefstal
Stel, u verliest uw tas of portefeuille met daarin uw pasjes 

en belangrijke documenten. Of uw portemonnee wordt 

gestolen: het kan iedereen overkomen. Met de Stand-

By Service van ABN AMRO regelt u de belangrijkste 

zaken met één telefoontje naar ons gratis alarmnummer. 

We blokkeren direct de toegang tot al uw betaalpassen, 

creditcards en mobiele apparaten. Bovendien vragen we 

meteen nieuwe passen voor u aan. 

Ga naar abnamro.nl/standby en klik op ‘lees de kenmerken’ 

voor tarieven en meer informatie.

Voordelen van de Stand-By Service
 ▶ Directe blokkade én nieuwe aanvraag van al uw 

(betaal-)passen en creditcard(s)

 ▶ Blokkade van de SIM-kaart van uw telefoon

 ▶ Direct hulp bij nood in het buitenland

 ▶ Direct een voorschot van maximaal € 1.000,- bij 

verlies of diefstal betaalpassen en/of creditcards

 ▶ Bagage- en sleutelretourservice

 ▶ Gegevens eenvoudig en veilig beheren via Internet 

Bankieren

 ▶ Herinneringsservice als uw reisdocumenten bijna 

verlopen

 ▶ Registratie van belangrijke informatie, zoals 

waardepapieren

 ▶ 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op 

0800 - 0701 (gratis)

De Stand-By Service, voor het geval dat.

De Stand-By Service
 

https://www.abnamro.nl/nl/prive/betalen/stand-by-service/index.html?pos=vku_suskewiske_sbs
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3.     Duidelijk overzicht van doorgestuurde bij- en 

   afschrijvingen

     Op het rekeningoverzicht van ABN AMRO ziet u 

vanzelf welke bij- en afschrijvingen zijn verwerkt via 

de Overstapservice. Er staat dan bij: ‘Overstapservice 

via (nummer van uw oude betaalrekening)’.

Stapt u van een andere bank over naar ABN AMRO? 

Dan doet u dit snel en makkelijk met de Overstap-

service, terwijl uw betalingsverkeer soepel doorloopt.

Alle Nederlandse banken doen mee
De Overstapservice is een dienst van de gezamenlijke 

banken in Nederland. Als u overstapt naar ABN AMRO, 

dan zorgen we er samen met uw oude bank voor dat al 

uw bij- en afschrijvingen automatisch worden overgezet 

naar uw (nieuwe) betaalrekening. Dit doen we dertien 

maanden lang. De ervaring leert dat u in een jaar tijd 

minstens één keer te maken krijgt met bijna alle betalingen.

Wat regelt de Overstapservice?
1.   We boeken uw bijschrijvingen om

    Bijschrijvingen op uw vorige betaalrekening boeken 

wij dertien maanden lang automatisch om naar uw 

nieuwe betaalrekening bij ABN AMRO.

2.   Gemachtigde incasso’s schrijven we af

     Als u aan bepaalde bedrijven of instellingen een 

machtiging (incasso) heeft afgegeven, schrijven we 

deze bedragen voortaan vanzelf af van uw nieuwe 

betaalrekening bij ABN AMRO. U hoeft degene die 

het geld automatisch afschrijft (incassant) geen be-

richt te sturen; dat doet de Overstapservice voor u.

Met de Overstapservice zet u eenvoudig uw bankzaken om.

Op abnamro.nl/overstapservice vindt u 

meer informatie over de Overstapservice.

Overstappen?
Zo geregeld

https://www.abnamro.nl/nl/prive/betalen/overstapservice/index.html?pos=vku_overstapservice


Wat regelt u zelf?
1.  Nieuwe producten of diensten aanvragen

    Heeft u bij uw nieuwe betaalrekening een betaalpas, 

creditcard of Internet Bankieren nodig? Vraag deze 

dan aan bij ABN AMRO. De producten van uw oude 

bank die u niet meer gebruikt, zegt u op.

2.  Geef uw nieuwe rekeningnummer door 

    De Overstapservice stopt na dertien maanden. 

Geef uw nieuwe rekeningnummer dus op tijd door 

aan bedrijven en instellingen waarvan u betalingen 

ontvangt, bijvoorbeeld uw werkgever. Hiervoor kunt u 

gebruikmaken van de Overstapkaart van ABN AMRO. 

Op abnamro.nl/overstapservice vindt u deze kaart.

3.  Plan nieuwe periodieke overboekingen in 

   Uw oude bank stuurt u een overzicht van de 

   periodieke overboekingen die worden stopgezet. 

Dit kunt u gebruiken om periodieke overboekingen 

vanaf uw nieuwe betaalrekening in te plannen.

4.  Pas uw acceptgiro’s aan

   Als op acceptgiro’s nog uw oude rekeningnummer 

staat, dan kunt u dit veranderen naar het nieuwe 

  rekeningnummer.  
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ABN AMRO helpt u om uw overstap
nog makkelijker te maken 

Handige tips

Er zijn een paar zaken waarmee u rekening moet 

houden voordat de Overstapservice ingaat. 

1. Zorg dat u niet rood staat 

     Staat u rood op uw oude rekening? Vul dit 

tekort dan aan vóór de Overstapservice ingaat. 

2. Sluit uw lening(en) over

     Als u afspraken heeft over uw lening met 

uw oude bank, neem dan contact op met 

ABN AMRO. Onze adviseurs bespreken 

graag met u hoe u deze lening kunt oversluiten.

3. Schrijf uw geld over

     Heeft u nog geld op uw oude rekening 

staan? Schrijf het bedrag dan over naar uw 

nieuwe rekening bij ABN AMRO.

4. Vraag nieuwe producten aan

     Heeft u nog producten bij uw oude bank? 

Vraag na welke mogelijkheden ABN AMRO 

voor deze producten heeft. U kunt hiervoor 

terecht bij uw contactpersoon. 

     Of bel 0900 - 0024*.

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

https://www.abnamro.nl/nl/prive/betalen/overstapservice/index.html?pos=vku_overstapservice
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Online
Kijk op abnamro.nl/klantworden voor uitgebreide 

informatie over onze producten en diensten. 

Telefonisch
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op 

0900 - 0024*.

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

Kantoren
Voor vragen over onze producten en diensten kunt u 

uiteraard ook terecht bij onze kantoren. 

Brochures
Onze brochures zijn online te bekijken en te downloaden 

via abnamro.nl/brochures. Ook liggen de brochures op 

onze kantoren. 

Internet

U vindt ons ook op Twitter, Facebook en 

LinkedIn. Volg ons en blijf op de hoogte 

van de laatste ontwikkelingen en handige 

tips. Daarnaast kunt u terecht bij ons met 

suggesties en vragen. In de meeste gevallen 

lossen we problemen direct voor u op. 

ABN AMRO is op verschillende manieren bereikbaar, 
24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Informatie en advies

https://www.abnamro.nl/nl/prive/betalen/index.html?pos=vku_klantworden
https://www.abnamro.nl/nl/prive/advies/brochures.html?pos=vku_brochures


abnamro.nl/klantworden

Over ABN AMRO
ABN AMRO Bank N.V. (‘ABN AMRO’) is gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP) te Amsterdam 
(Nederland). Het telefoonnummer is 0900 - 0024*. Het internetadres van ABN AMRO is abnamro.nl

ABN AMRO staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V., de Autoriteit Financiële Markten en de 
Europese Centrale Bank. ABN AMRO kan optreden als:
 aanbieder van betaal-, spaar- en kredietproducten;
 bemiddelaar en adviseur van betaal-, spaar-, krediet- en verzekeringsproducten;
 beleggingsonderneming voor alle beleggingsdiensten, beleggingsactiviteiten en nevendiensten.

Informatie over de klachtenregeling van ABN AMRO en de geschilleninstantie waarbij ABN AMRO is aangesloten 
kunt u vinden op abnamro.nl/klachtenregeling of opvragen via telefoonnummer 0900 - 0024*. 

Op ABN AMRO zijn het beleggerscompensatiestelsel en het depositogarantiestelsel van toepassing. Meer 
informatie daarover kunt u vinden op: abnamro.nl/garantieregeling of opvragen via telefoonnummer 0900 - 0024*.

ABN AMRO is ingeschreven in het Handelsregister K.v.K. Amsterdam onder nummer 34334259. 
Het btw-identificatienummer van ABN AMRO is NL820646660B01.

Over deze brochure
In deze brochure staat alleen algemene informatie. Dat betekent dat deze informatie niet voor uw persoonlijke 
situatie is geschreven. We geven u in de brochure daarom geen persoonlijk advies om iets wel of niet te doen. 
Het is uw eigen verantwoordelijkheid als u alleen op basis van de informatie in de brochure een beslissing neemt. 

ABN AMRO besteedt grote zorg bij het opstellen van de brochure. Gewijzigde wet- en regelgeving kunnen echter 
maken dat informatie in deze brochure niet meer juist is. 
ABN AMRO heeft de auteursrechten.

Deze brochure is bedoeld voor onze klanten in Nederland. We kunnen er niet voor instaan dat de informatie in de 
brochure ook bruikbaar is in andere landen.

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

https://www.abnamro.nl/nl/prive/betalen/index.html?pos=vku_klantworden
https://www.abnamro.nl/nl/prive/index-st.html?s_tnt=74554:1:0&s_tnt=74554:1:0&adobe_mc_ref=
https://www.abnamro.nl/nl/prive/abnamro/klachtenregeling/index.html?pos=vku_klachtregeling
https://www.abnamro.nl/nl/prive/abnamro/depositogarantiestelsel.html?pos=vku_garantieregeling

