
Samen bankieren
Veilig en zelfstandig bankieren, daar zorgen we samen voor. 
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Samen bankieren

Rabo CardPuller 
Als je moeite hebt om je betaalpas in of uit de automaat 
te krijgen, kun je gebruikmaken van de Rabo CardPuller. 
Dit hulpmiddel heeft een knijpfunctie dat zich vastklemt 
om je betaalpas. Zo trek je de betaalpas makkelijker uit de 
geldautomaat. Je haalt de Rabo CardPuller gratis op bij een 
van onze vestigingen.Bescherm je pincode altijd goed met 

Soms is het lastig je bankzaken zelfstandig te regelen. Bijvoorbeeld 
doordat je slecht ziet, hoort of loopt. Of omdat je geldzaken gewoon 
moeilijk vindt. Wij helpen je dan graag. 

In deze brochure lees je meer over hoe we je kunnen helpen 
en welke hulpmiddelen er zijn. Samen zorgen we ervoor dat 
je je bankzaken zo lang mogelijk zelf, of samen met iemand 
anders kunt regelen op een manier die bij je past. Wil je 
gebruik maken van deze diensten en/of hulpmiddelen? 
Neem dan contact met ons op via 088 722 66 00. 

Handige hulpmiddelen om 
zelfstandig te bankieren
 

Geld opnemen of storten 
Voor het opnemen of storten van contant geld, kun je 
terecht bij een van de vele geldautomaten van Geldmaat. 
Deze automaten vind je op straat en in diverse winkels.  
Kijk voor een dichtstbijzijnde geldautomaat op: 
locatiewijzer.geldmaat.nl.

Geldmaat plus assistentie 
Heb je moeite met het lezen van het beeldscherm of de 
druktoetsen? Dan kun je gebruikmaken van de handige 
spraakfunctie die in veel geldautomaten aanwezig is. Check 
hiervoor de locatiewijzer op locatiewijzer.geldmaat.nl. 
Door het uiteinde van je koptelefoon in de automaat te 
steken, activeer je de spraakfunctie. Een vriendelijke stem 
helpt je stap voor stap verder met het opnemen of storten 
van geld.

Tips voor veilig pinnen

• Bewaar je betaalpas altijd op een veilige plek.

• Deel je pincode nooit met anderen.

• Bescherm je pincode altijd goed met je hand of 
lichaam. 

• Laat je tijdens het pinnen niet afleiden of helpen 
door een vreemde.

http://locatiewijzer.geldmaat.nl
http://locatiewijzer.geldmaat.nl
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Zelfstandig (online) je bankzaken 
regelen
Ook als je graag zelf (online) je bankzaken regelt, kun je 
gebruik maken van een aantal handige hulpmiddelen. 

SeniorWeb
Speciaal voor ouderen is er seniorweb.nl. Hier vind je 
informatie, cursussen en tips over online bankieren bij 
Rabobank, maar ook veel andere informatie om je wegwijs 
te maken in de digitale wereld.

Random Reader Comfort
Deze Random Reader is groter en speciaal ontwikkeld 
voor mensen met een visuele of motorische beperking. 
Met grotere toetsen en een spraakfunctie blijf je online 
bankieren zoals je gewend bent. Neem contact met ons op 
om jouw Random Reader Comfort aan te vragen.

Rabo Scanner Grip
Gebruik je de Rabo Scanner, maar vind je het moeilijk om 
de toetsen te bedienen? De Rabo Scanner Grip is een sticker 
die zorgt voor meer grip en duidelijkere toetsen. Je vraagt 
deze gratis bij ons aan.

Samen oefenen?
Meld je aan voor een cursus online bankieren bij een 
Rabobankvestiging in de buurt. 

Rabofoon
Een alternatief voor Rabo Online Bankieren is de Rabofoon. 
Hiermee kun je bankieren met je (mobiele) telefoon. Als 
je de Rabofoon belt krijg je een computer aan de lijn. Een 
vast keuzemenu geeft je vervolgens de mogelijkheden. Zo 
kun je met iedere (mobiele) telefoon en op ieder moment 
je bankzaken regelen. Ook als je geen internet hebt. Met de 
Rabofoon kun je:
• je saldo checken,
• geld overboeken tussen je  betaal- en spaarrekeningen,
• bij- en afschrijvingen beluisteren,
• rekeningen betalen.

Voor het gebruik van de Rabofoon betaal je naast je 
gebruikelijke belkosten € 0,20 per gesprek.  
 
Wil je Rabofoon gebruiken, vraag deze dan eerst aan. Neem 
contact op of kom langs bij een van onze vestigingen.

Brailleafschriften
Ontvang je graag je maandelijkse afschriften in braille? 
Brailleafschriften zijn bij onze meeste betaalpakketten 
gratis. Neem contact met ons op om brailleafschriften aan te 
vragen. 

http://seniorweb.nl
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Bankieren met hulp van anderen
Lukt het je niet zelfstandig je bankzaken te regelen, dan 
staan wij voor je klaar. We kunnen je helpen met de Mobiele 
Bankservice, of je kunt iemand anders je geldzaken laten 
regelen met een volmacht. Heb je interesse in een van deze 
oplossingen? Neem dan contact met ons op door te bellen 
naar 088 722 66 00.

Mobiele Bankservice
Ben je niet in staat om zelf naar de bank te komen? Dan 
kun je in aanmerking komen voor de Mobiele Bankservice. 
Een van onze collega’s komt dan bij je thuis en helpt je 
verder door bijvoorbeeld uitleg te geven, je betaalpakket te 
wijzigen of het regelen van een volmacht. 
 
Bankvolmacht
Heb je hulp nodig van een familielid, partner of iemand 
anders bij het regelen van je bankzaken? Met een 
bankvolmacht geef je iemand toestemming om bij- en 
afschrijvingen van je rekening te bekijken, geld over te 
maken of een incasso terug te boeken. Wil je een volmacht 
weer intrekken? Dat kan. Je rekening blijft op jouw naam 
staan. 

Extra betaalpas met limiet
Geef je liever geen inzage in je bankzaken, maar vind je het 
wel prettig als iemand een boodschap voor je kan doen of 
pinnen? Dan past een extra betaalpas met limiet misschien 
bij je. Op deze manier machtig je iemand die dicht bij je 
staat met een eigen betaalpas geld te pinnen van jouw 
rekening, maar zorg je er ook voor dat je zelf de regie houdt. 
Je stelt hiervoor een maximaal bedrag in per periode, 
waarbinnen de gemachtigde kan pinnen in een winkel of 
geld kan opnemen bij een geldautomaat. Zo voorkom je dat 
die ander meer kan pinnen dan je wil. 
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Veilig je bankzaken regelen
De manier waarop we onze geldzaken regelen is veranderd. 
Ook criminelen zijn hiervan op de hoogte en bedenken 
steeds creatievere manieren om jouw pincode, inlog- en 
betaalgegevens te krijgen. Houd je geld veilig en laat je niet 
oplichten.

Oplichters ontmaskeren
Je hebt er vast wel eens van gehoord: oplichters die zich 
voordoen als medewerker van Rabobank. Ze bellen met 
de boodschap dat er iets mis is met je rekening, of dat er 
hackers actief zijn en dat het verstandig is om je geld over te 
maken naar een andere rekening.  
 
Als je wordt gebeld noemt de oplichter vaak meerdere 
persoonlijke gegevens, zoals je adres, rekeningnummer of 
andere rekeninggegevens. Hierdoor lijkt het geloofwaardig. 
Alsof je echt met een medewerker van de bank te maken 
hebt. Vooral omdat het vaak lijkt alsof de oplichter belt met 
het telefoonnummer van Rabobank. Dit is niet zo! Maar hoe 
weet je dat je met een oplichter te maken hebt?

Vertrouw je het niet of voel je je onder 
druk gezet? Hang dan op en bel ons 
direct via 088 722 66 00. 

Blijf alert op fraude 
 
Wij zullen je nooit  vragen om:

• Je betaalpas op te sturen of mee te geven 
Betaalpas kapot? Knip deze door de chip en gooi hem 
weg. Je ontvangt een nieuwe betaalpas via de post.

• Je beveiligingscodes door te geven 
Geef nooit je pincodes, inloggegevens en codes van je 
Rabo Scanner aan anderen.

• Geld over te maken 
Wij zullen je nooit telefonisch of via een link in een 
sms of e-mail vragen om geld over te maken.

• Via een link in te loggen in Rabo Online 
Bankieren 
We versturen nooit e-mails of sms-berichten waarin 
wij om inloggegevens vragen of met een verzoek om 
via een link in te loggen.

• Een kleurcode te scannen die je van iemand 
anders hebt ontvangen 
Scan geen kleurcodes van anderen. Gebruik je 
kleurcodes alleen voor jezelf om in te loggen of mee te 
ondertekenen.

• Je computer over te nemen op afstand 
We zullen je nooit vragen om software te installeren 
zodat we op afstand mee kunnen kijken.

 
Kijk op rabobank.nl/veilig 
Hier vind je het laatste nieuws over fraude en oplichting en 
alles wat je wilt weten over veilig bankieren.

Meldpunt financieel misbruik
Ben je bang dat iemand financieel misbruik van je maakt? 
Bijvoorbeeld als iemand die je bankzaken regelt, geld van 
je rekening haalt voor zichzelf. Neem dan altijd contact met 
ons op of met Veilig Thuis via 0800-2000. Een melding bij 
Veilig Thuis kan altijd anoniem.

Vragen? 

Heb je vragen of wil je gebruikmaken van onze hulpmiddelen? Neem dan contact 
met ons op door te bellen naar 088 722 66 00 of gebruik de chat-functie in de 
Rabo App of internetbankieren. We helpen je graag verder.

http://rabobank.nl/veilig


www.rabobank.nl


