Voorwaarden Betalen met Apple Pay
1. Wat is Betalen met Apple Pay?

5. Gelden er limieten?

Betalen met Apple Pay is een betaalmethode waarmee
u een digitale betaalpas van ABN AMRO* koppelt aan
apparatuur van Apple (zoals een iPhone, iPad, Mac en
de Apple Watch)**.

Voor het gebruik van Apple Pay geldt een (maximale)
daglimiet van 2.500 euro per betaalrekening per dag.
Geldt er een lagere limiet voor uw betaalpas? Dan is
deze bepalend. Meer informatie over limieten kunt u
vinden op de website www.abnamro.nl/applepay.

Met Apple Pay kunt u:
1) contactloos betalen bij betaalautomaten met daarop
het contactloos betalen logo of het Apple Pay logo;
2) online betalen op websites (uitsluitend Safari) en
mobiele applicaties (apps) welke Apple Pay accepteren
(te herkennen aan het Apple Pay logo).

6. Zijn er extra kosten aan Apple Pay verbonden?
Nee, aan Betalen met Apple Pay zijn geen extra kosten
verbonden.

7. Privacy: wat gebeurt er met mijn gegevens?

2. Voor wie is Betalen met Apple Pay?

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. Wilt u weten hoe Apple
omgaat met uw persoonsgegevens? Dit vindt u in de
privacyverklaring van Apple.

Betalen met Apple Pay is geschikt voor particuliere klanten
van 16 jaar en ouder.

8. Wijzigen/ beëindigen / opzeggen

3. Mag ik Apple Pay alleen zelf gebruiken?

8.1. K
 an ABN AMRO de voorwaarden wijzigen?

Ja, voor Betalen met Apple Pay geldt dat u uw iPhone, iPad,
Mac of Apple Watch uitsluitend zelf mag gebruiken. Ook
moet u misbruik voorkomen door voorzichtig om te gaan
met uw toegangscode op uw iPhone of andere apparatuur.
Deel geen codes met anderen en registreer alleen uw
eigen vingerafdruk of gezicht ten behoeve van Touch ID of
Face ID. De bepalingen in de Voorwaarden Betaaldiensten
en het Informatieblad Betaaldiensten omtrent veiligheid en
risicoverdeling zijn ook van toepassing.

ABN AMRO kan deze voorwaarden wijzigen en aanvullen.
Als ABN AMRO dat doet, laat zij u dat minimaal twee
maanden van tevoren weten. ABN AMRO kan de toegang
tot Apple Pay (tijdelijk) beëindigen als dit noodzakelijk
geacht wordt in het kader van beveiliging of als er langer
dan 3 maanden geen gebruik van wordt gemaakt.

U spreekt met Apple af op welke wijze u betalingen kunt
goedkeuren. Dit kan bijvoorbeeld met de toegangscode van
uw iPhone, iPad, Apple Watch of Mac, uw vingerafdruk
(Touch ID) of via gezichtsherkenning (Face ID).

4. Welke voorwaarden gelden voor Betalen met Apple Pay?
Naast deze voorwaarden gelden:
- de Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.
Deze bestaan uit de Algemene Bankvoorwaarden 2017
en de Voorwaarden Cliëntrelatie;
- de Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren en het
Informatieblad Betaaldiensten Particulieren.
Ook Apple kan voorwaarden hanteren voor Apple Pay en
daarvoor benodigde hard- en software.

8.2. Wat geldt voor opzegging van Betalen met Apple Pay?
U kunt Apple Pay op elk moment kosteloos opzeggen.
U doet dit door alle actieve digitale passen uit uw Wallet
te verwijderen.
*	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.
**	Apple, Apple Pay, iPhone, iPad, Mac, Wallet, Touch ID
en Face ID zijn geregistreerde merken van Apple Inc.
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