Voorwaarden Multibankieren
1. Wat is Multibankieren?

6. Rol ABN AMRO

Multibankieren is een dienst van ABN AMRO. Met
Multibankieren kunt u uw betaalrekening die u bij een
andere bank heeft, inzien en (als u daarvoor kiest) vanaf die
betaalrekening betalingen starten. Als u Multibankieren wilt
gebruiken, voegt u eerst een rekening die u bij een andere
bank heeft, toe aan uw rekeningoverzicht. ABN AMRO zal
dan de rekeninginformatie die van de andere bank wordt
ontvangen, in het rekeningoverzicht laten zien.

Met Multibankieren kunt u uw betaalrekening bij een andere
bank gebruiken in Internet Bankieren of Mobiel Bankieren
van ABN AMRO. De andere bank levert de rekeninginformatie als u hier toestemming voor geeft. ABN AMRO is
niet aansprakelijk voor de informatie die de andere bank
levert. Ook kunt u via ABN AMRO betalingsopdrachten
geven voor de rekening bij de andere bank. De andere bank
voert de betalingsopdracht uit. ABN AMRO is niet
aansprakelijk voor de uitvoering door de andere bank.

2. U
 w toestemming om toegang te krijgen tot uw
betaalrekeninginformatie bij een andere bank

7. Onterechte afschrijving

U geeft ABN AMRO toestemming om toegang te krijgen
tot uw rekeninginformatie bij een andere bank. U geeft
toestemming in de daartoe bedoelde schermen wanneer
u voor het eerst gebruikmaakt van Multibankieren.
ABN AMRO vraagt uw toestemming zodat zij deze
informatie kan tonen in uw rekeningenoverzicht.

Is er onterecht geld afgeschreven van uw betaalrekening bij
een andere bank? Neem dan direct contact op met die
andere bank.

3. Privacy

9. Gezamenlijke rekeningen

Wij gebruiken uw gegevens zoals u van ons gewend bent
met uw rekeningen bij ABN AMRO. Wilt u meer weten
over hoe ABN AMRO met uw gegevens omgaat? In onze
privacyverklaring vindt u meer informatie.

U heeft toestemming gegeven om Multibankieren te
gebruiken. Bij een gezamenlijke rekening staat u ervoor in dat
uw mederekeninghouder ook toestemming heeft gegeven.

8. Zijn er kosten verbonden aan Multibankieren?
Nee, ABN AMRO rekent geen kosten voor Multibankieren.

10. Wijziging/stoppen
4. Welke voorwaarden gelden voor Multibankieren?
Naast deze voorwaarden gelden:
▶▶ de Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Deze
bestaan uit de Algemene Bankvoorwaarden 2017 en de
Voorwaarden Cliëntrelatie; en
▶▶ de Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren en het
Informatieblad Betaaldiensten Particulieren.

5. Welke banken doen mee?
Multibankieren is alleen mogelijk voor betaalrekeningen die
u heeft bij banken die door ABN AMRO zijn aangesloten.
U ziet vanzelf welke banken meedoen, zodra u een rekening
van een andere bank gaat toevoegen.

10.1. Kan de bank de voorwaarden wijzigen?
ABN AMRO kan deze voorwaarden wijzigen. Als
ABN AMRO dat doet, laat zij u dat minimaal 2 maanden van
tevoren weten. De wijzigingen gaan voor u gelden, tenzij u
Multibankieren uitzet voordat de wijzigingen ingaan.
10.2. Wat geldt voor stoppen?
U kunt Multibankieren kosteloos uitzetten wanneer u wilt.
Dit doet u via Mobiel Bankieren of Internet Bankieren.
Multibankieren stopt dan direct. Ook ABN AMRO kan
Multibankieren uitzetten. ABN AMRO moet u dat minimaal
2 maanden van tevoren laten weten.
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