Voorwaarden ICS
Gegevensuitwisseling
Artikel 1. Uitleg gebruikte woorden
1.1 ABN AMRO: ABN AMRO Bank N.V. waarmee wij
samenwerken bij het uitgeven van uw Card.
1.2 App: de applicatiesoftware die door ABN AMRO
wordt aangeboden onder de naam ‘ABN AMRO
Mobiel Bankieren App’
1.3 Card: de creditcard (ABN AMRO Credit Card/ABN
AMRO Gold Card/ABN AMRO MeesPierson Card/
ABN AMRO MeesPierson Gold Card) die wij aan u
hebben uitgegeven. Hiermee bedoelen we zowel
de Hoofd als Extra Card.
1.4 Creditcardovereenkomst: de overeenkomst tussen
u en ons met betrekking tot de Card.
1.5 Extra Card: iedere extra Card die wij hebben
uitgegeven bij een Hoofd Card.
1.6 Gegevens: af- en bijboekingen op de Card,
openstaand saldo en bestedingsruimte.
1.7 Hoofd Card: de Card waarbij een Extra Card is
uitgegeven.
1.8 Ons (ons/wij): International Card Services BV.
Postadres: Postbus 23225, 1100 DS Diemen.
Bezoekadres: Wisselwerking 32, Diemen.
1.9 U (u/uw): gebruiker van de App, tevens de houder
van een Card.
1.10 Voorwaarden: de voorwaarden die van toepassing
zijn op het tonen van gegevens van uw Card in de
App.

Artikel 2. Het verlenen van toestemming voor
het uitwisselen van Gegevens
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het
moment dat u in de App toestemming geeft voor
het uitwisselen van Gegevens tussen ons en ABN
AMRO.
2.2 Alleen een Hoofd Card-houder kan toestemming
geven voor het uitwisselen van Gegevens. Als
er een Extra Card is uitgegeven worden zowel
Gegevens van de Hoofd Card als van de Extra Card
getoond in de App. Als een Hoofd Card-houder
meerdere Cards heeft worden de Gegevens van
alle Cards getoond in de App.
2.3 Het geven van toestemming betekent niet
automatisch dat de Gegevens altijd getoond
worden in de App. Wij kunnen de uitwisseling
weigeren, opschorten en/of met onmiddellijke
ingang beëindigen in de volgende situaties:
• bij (een vermoeden van) misbruik van de Card,
• als uw Card is geblokkeerd,
• bij verlies, diefstal of vermissing van de Card.
2.4 U kunt de gegeven toestemming voor het
uitwisselen van Gegevens op elk moment
intrekken. U kunt dit doen zowel bij ons als in de
App.
2.5 U kunt de App downloaden op meerdere telefoons/
tablets. Hierbij hoeft niet steeds opnieuw
toestemming gegeven te worden voor het
uitwisselen van Gegevens.
2.6 De uitwisseling van Gegevens eindigt automatisch
als de Creditcardovereenkomst eindigt.

Artikel 3. Het uitwisselen van Gegevens
3.1 De Gegevens worden getoond in de App. De
Gegevens worden per keer dat u deze wil bekijken
beschikbaar gesteld aan ABN AMRO.
3.2 Wij staan er niet voor in dat de Gegevens altijd
up-to-date zijn. Als u een transactie doet kan het
gebeuren dat deze niet direct in de App verschijnt.
3.3 U kunt geen rechten ontlenen aan de Gegevens die
wij via de App beschikbaar hebben gesteld.
3.4 Wij doen er alles aan om de uitwisseling van
Gegevens te beveiligen tegen verlies van gegevens,
onregelmatigheden en onrechtmatig gebruik
door derden. Wij kunnen niet garanderen dat
de Gegevens altijd beschikbaar zijn, dat er geen
fouten of gebreken in voorkomen, of dat er geen
misbruik of onrechtmatig gebruik door derden
plaatsvindt.
3.5 Wij mogen de uitwisseling van Gegevens (tijdelijk)
buiten gebruik stellen voor beheer en onderhoud
en/of in verband met fraude of de functionaliteit
beperken als dat nodig is.

Artikel 4. Uw verplichtingen
4.1 De Gegevens zijn persoonlijk en mogen alleen door
u bekeken worden voor uw eigen Card of voor de
Extra Card.
4.2 Als u naar aanleiding van het bekijken van de
Gegevens of de App vermoedt dat er sprake is van
misbruik van de Card moet u dat direct aan ons
melden.

Artikel 5. Kosten
5.1 De uitwisseling van Gegevens is gratis. U moet zelf
zorgen voor de internettoegang en de telefoon/
tablet die nodig zijn om de Gegevens in de App te
kunnen bekijken.

Artikel 6. Onze aansprakelijkheid
6.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het
gevolg is van het ontbreken van Gegevens in de
App of het verstrekken van onjuiste Gegevens in
de App.

Artikel 7. Wijzigen Voorwaarden
7.1 Wij mogen deze Voorwaarden wijzigen. Wij
informeren u hierover voordat de wijzigingen
ingaan. Als u niet instemt met de wijzigingen
kunt u uw toestemming voor het uitwisselen van
Gegevens intrekken.

Artikel 8. Overige bepalingen
8.1 Deze Voorwaarden zijn een aanvulling op de
Creditcardovereenkomst en zijn geldig naast de
Creditcardovereenkomst.
8.2 Deze Voorwaarden kunt u altijd bekijken in de App.
U kunt bij ons ook (kosteloos) een exemplaar van
deze Voorwaarden opvragen.
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Privacy Statement ICS
Gegevensuitwisseling
Artikel 1
Dit Privacy Statement is van toepassing op het
uitwisselen van Gegevens van uw ABN AMRO
creditcard(s) (ABN AMRO Credit Card/ABN AMRO Gold
Card/MeesPierson Card/ABN AMRO MeesPierson Gold
Card) tussen International Card Services BV (ICS) en
ABN AMRO Bank NV (ABN AMRO) om deze te kunnen
tonen in de ABN AMRO Mobiel Bankieren App.

Artikel 2
De Gegevens zijn persoonsgegevens in de zin van de
Wet Bescherming Persoonsgegevens (‘Wbp’). ICS is
met betrekking tot de Gegevens verantwoordelijke in de
zin van de Wbp. De Gegevens zullen alleen beschikbaar
worden gesteld om te tonen in de App. Voordat ICS
de Gegevens beschikbaar kan stellen aan ABN AMRO
om te kunnen tonen in de App, moet u hiervoor eerst
toestemming geven.

Artikel 3
ABN AMRO zal namens ICS om toestemming vragen
voor het uitwisselen van Gegevens van de betreffende
creditcard(s). Het verlenen van toestemming zal
door ABN AMRO worden vastgelegd en worden
doorgegeven aan ICS.
De Gegevens worden per keer dat u deze in de App
wil bekijken, beschikbaar gesteld aan ABN AMRO.
ABN AMRO zal de Gegevens uitsluitend gebruiken om
deze aan u te kunnen tonen in de App. ABN AMRO
zal de Gegevens daarbij uitsluitend gebruiken zoals
opgedragen door ICS en zal de Gegevens niet opslaan
in de App of in haar eigen systemen. \r\n\r\n:::Artikel
4 \r\nU kunt de gegeven toestemming voor het
uitwisselen van Gegevens op elk moment intrekken. U
kunt dit doen zowel bij ICS als in de App.
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