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1.  Wat is Betalen met Google Pay?
Betalen met Google Pay* is een betaalmethode waar-
mee u een digitale betaalpas van ABN AMRO** koppelt aan 
Android apparatuur voorzien van Near-Field Communication 
(NFC) zoals een smartphone, smartwatch of een tablet.

Met Google Pay kunt u:
 ▶ contactloos betalen bij betaalautomaten met daarop 

het contactloos betalen logo of het Google Pay logo.

U spreekt met Google af op welke wijze u betalingen 
kunt goedkeuren. Dit kan bijvoorbeeld met de toegangs- 
code van uw smartphone, smartwatch of tablet, uw 
vingerafdruk, veegpatroon of via gezichtsherkenning.

2.  Voor wie is Betalen met Google Pay?
Betalen met Google Pay is geschikt voor particuliere 
klanten van 16 jaar en ouder.

3.   Mag ik Google Pay alleen zelf gebruiken?
Ja, voor Google Pay geldt dat u dit uitsluitend zelf mag 
gebruiken. Ook moet u misbruik van Google Pay voorkomen 
door voorzichtig om te gaan met uw toegangscode op uw 
smartphone of andere methodes waarmee u betalingen 
goedkeurt. De bepalingen in de Voorwaarden Betaal-
diensten en het Informatieblad Betaaldiensten omtrent 
veiligheid en risicoverdeling zijn ook van toepassing.

4.     Welke voorwaarden gelden voor Betalen met 
Google 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 of het 
informatieblad Betaaldiensten Particulieren ABN AMRO 
Mees Pierson.

5.  Gelden er limieten?
Voor het gebruik van Google Pay geldt een (maximale) 
daglimiet van €2.500 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 abnamro.nl./googlepay

6.    Zijn er extra kosten aan Google Pay 
verbonden?

Nee, aan gebruik van Google Pay zijn geen extra kosten 
verbonden.

7.   Privacy: wat gebeurt er met mijn gegevens?
Om Google Pay te kunnen activeren via de ABN AMRO 
app verwerkt ABN AMRO uw persoonsgegevens. 
Dat zijn uw naam, woonadres (straat en huisnummer, 
postcode, woonplaats) en telefoonnummer. 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 abnamro.nl/privacy 

Om Google Pay te kunnen activeren en te gebruiken 
deelt ABN AMRO een aantal persoonsgegevens met 
Google LLC. U kunt voor activatie van Google Pay uw 
persoonsgegevens vergelijken met de gegevens die u 
gebruikt voor uw Google account. Een Google account 
is vereist voor het gebruik van Google Pay. 

Als u Google Pay wilt activeren in de ABN AMRO 
app geven wij uitleg over het gebruik van uw 
persoons-gegevens. Ook vindt u deze informatie op 
abnamro.nl/googlepay 

Voor verder gebruik van persoonsgegevens door Google 
is Google zelf verantwoordelijke en geldt voor het 
verwerken van persoonsgegevens de privacyverklaring 
van Google, zie policies.google.com/privacy
U kunt uw privacy voorkeuren voor Google Pay 
aangeven via de website van Google via de volgende link: 
myaccount.google.com/data-and-personalization
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8.   Wijzigen/beëindigen/opzeggen

8.1.  Kan ABN AMRO 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. 
ABN AMRO kan de toegang tot Google 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.

8.2.   Wat geldt voor opzegging van Betalen met Google 
Pay?

U kunt Google Pay op elk moment opzeggen. U doet dit 
door de actieve kaarten te verwijderen in de ABN AMRO 
app of via de instellingen van de apparatuur die u gebruikt 
voor Google Pay. U kunt ook Google Pay opzeggen door 
in te loggen op het bijbehorende Google account en de 
instructies te volgen die u leest op support.google.com/
pay/answer/7643930?hl=en 

Aan het opzeggen van Google Pay zijn geen kosten 
verbonden.

ABN AMRO Bank N.V. is gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10

(1082 PP) te Amsterdam (Nederland). Het telefoonnummer is 0900 - 0024*.

Het internetadres van ABN AMRO Bank N.V. is abnamro.nl

ABN AMRO Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche

Bank N.V. en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële 

Markten (AFM) onder nummer 12020215. ABN AMRO Bank N.V. kan

optreden als aanbieder van spaarproducten.

Tegoeden aangehouden op deze spaarrekening van ABN AMRO Bank N.V. 

worden beschermd door het Nederlands wettelijke Depositogarantie-

stelsel. Meer informatie daarover kunt u vinden op: abnamro.nl/

garantieregeling of opvragen via telefoonnummer 0900 - 0024*.

 ABN AMRO Bank N.V. is ingeschreven in het Handelsregister K.v.K. 

Amsterdam onder nummer 34334259. Het btw-identificatienummer van 

ABN AMRO Bank N.V. is NL 820646660B01.
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*   Google Pay is een geregistreerd merk van Google LLC.
** 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.   


