Voorwaarden Betalen met een Wearable
1. Wat is Betalen met een Wearable?
	Een Wearable is een draagbaar apparaat (zoals een
ring, armband of smartwatch) dat is voorzien van een
Near-Field Communication (NFC) chip. Met een Wearable
kunt u contactloos betalen, net zoals u dat doet met
uw betaalpas. Betalen met een Wearable is een dienst
van ABN AMRO Bank N.V.
	ABN AMRO biedt u de mogelijkheid om een digitale
betaalpas te plaatsen op een Wearable. Deze digitale
betaalpas is gekoppeld aan uw plastic betaalpas.

▶▶ de Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren en
het Informatieblad Betaaldiensten Particulieren.

5. Gelden er limieten?
	Voor het gebruik van uw Wearable geldt er een
daglimiet van € 250.
	Bedragen boven de € 25,- bevestigt u met uw pincode
of met de methode die u met de fabrikant van uw
actieve Wearable heeft afgesproken.

6. Zijn hier kosten aan verbonden?
2. 	Wat voor soort Wearables zijn er en hoe werkt een
betaling?
	Er zijn twee soorten Wearables waarmee u op verschillende
manieren kunt betalen:
▶▶ ‘passieve’, zoals bijvoorbeeld een ring; en
▶▶ ‘actieve’, zoals bijvoorbeeld een smartwatch.

	Heeft u een passieve Wearable? Dan is de digitale
	betaalpas op uw Wearable, in combinatie met de pincode
van uw plastic betaalpas, een klantherkenningsmiddel
waarmee u zich herkenbaar kunt maken bij ABN AMRO
en betalingen kunt goedkeuren bij contactloze betaalautomaten.

	Ja, de bank kan kosten in rekening brengen voor het
betalen met een Wearable. Deze kosten vindt u op
https://www.abnamro.nl/nl/prive/betalen/betaalpas/
wearables/index.html

7. Privacy: wat gebeurt er met mijn gegevens?
	Op het verwerken van persoonsgegevens door
	ABN AMRO is de privacyverklaring van ABN AMRO
van toepassing. U kunt de privacyverklaring van
ABN AMRO vinden op de website
	https://www.abnamro.nl/nl/prive/abnamro/privacy/
index.html

8. Wijziging/beëindiging/opzegging
	Heeft u een actieve Wearable? Dan spreekt u met de
fabrikant van uw actieve Wearable af op welke wijze u
betalingen met uw digitale betaalpas kunt goedkeuren
bij contactloze betaalautomaten.

3. Mag ik mijn Wearable alleen zelf gebruiken?
	Ja, voor beide typen Wearables geldt dat u deze alleen zelf
mag gebruiken. Ook moet u misbruik van uw Wearable
voorkomen door voorzichtig om te gaan met uw pincode
of andere methodes waarmee u betalingen goedkeurt.

8.1. Kan de bank de voorwaarden wijzigen?

				ABN AMRO kan deze voorwaarden wijzigen en
aanvullen. Als ABN AMRO dat doet, laat zij u dat
minimaal twee maanden van tevoren weten. De
wijziging en aanvulling gaan voor u gelden tenzij u
het gebruik van uw digitale betaalpas in uw
Wearable opzegt en het gebruik ervan beëindigt
voordat de wijziging ingaat.
8.2. 	Wat geldt voor opzegging van Betalen met een
Wearable?

4. 	Welke voorwaarden gelden voor Betalen met een
Wearable?
Naast deze voorwaarden gelden:
▶▶ de Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.
Deze bestaan uit de Algemene Bankvoorwaarden
2017 en de Voorwaarden Cliëntrelatie; en
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				U kunt uw digitale betaalpas in uw Wearable
				kosteloos opzeggen wanneer u wilt door dit aan
ABN AMRO te laten weten. Dit kunt u doen door
de Wearable te verwijderen Via Mobiel Bankieren
of Internet Bankieren. De dienst beëindigt op de
laatste dag van de maand waarin ABN AMRO
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				uw opzegging ontvangt. Daarnaast kunt u de
Wearable niet meer gebruiken als u uw plastic
betaalpas opzegt. Ook ABN AMRO kan de dienst
opzeggen. ABN AMRO moet u dat minimaal
twee maanden van tevoren laten weten.

ABN AMRO Bank N.V. is statutair gevestigd aan de Gustav
Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam en ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 34334259.
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