Bankrekening, gemak of last?
Een bankrekening is zeker geen last en als u er op juiste manier mee om gaat is het zelfs
gemakkelijk en veilig, mits u maar op bepaalde zaken let.
Natuurlijk heeft u, net zo als de meeste Nederlanders een bankrekening en een pinpas met
pincode. Mogelijk zelfs meerdere en van verschillende banken. U doet aan risicospreiding,
toch?
Wist u dat uw pincode strikt persoonlijk is en dat u die niet aan een ander mag geven? Ook
niet aan uw partner. Natuurlijk doet u dat wel eens, maar formeel mag dat niet. Ook aan uw
kinderen of de hulp die voor u boodschappen doet mag u niet uw pincode geven.
Misschien is het een idee als u een aparte bankrekening neemt voor de dagelijkse
boodschappen waar maar een klein bedrag op staat. Hiermee kunt het misbruik door
anderen beperken.
Natuurlijk geeft u nooit zomaar uw bankpas en pincode aan een wildvreemde en u geeft
nooit, maar dan ook nooit informatie over uw pincode e.d. per telefoon of via een e-mail. Een
bank zal hier nooit om vragen.
Gaat u pinnen dan schermt u netjes met uw hand af op het moment dat u uw pincode
intoetst. Het gaat niemand wat aan wat uw code is.
U kunt bij elke bank uw limieten aanpassen om zo het risico van misbruik te verlagen indien
uw pinpas wordt gestolen en de onverlaten mogelijk ook uw pincode hebben. Voorkomen is
beter dan genezen, dus neem uw maatregelen.
Verlaag uw max. opname- en betaallimiet met de pinpas. Hoeveel dat moet zijn zult u zelf
moeten bepalen, maar als u kiest voor bijvoorbeeld
€ 800,00 per keer gedurende een week, dan verlaagt u daarmee het risico als u uw pas
verliest of die gestolen wordt. Als u grote aankopen gaat doen kunt u dat limiet gedurende
een bepaalde tijd verhogen. Na die bepaalde tijd wordt het limiet weer automatische
ingesteld op de door u gekozen basislimiet.
Zet uw credit op nul euro (niet meer rood staan) Er kan dan nooit méér geld van uw
rekening worden gestolen dan het saldo. Mag u echter ook bijvoorbeeld € 3.000,00 rood
staan, dan bent u dat mogelijk ook kwijt.
Bent u helaas het slachtoffer geworden van een babbeltruc, pinpasfraude, of is uw pinpas
gestolen of mogelijk ingeslikt door de geldautomaat, dan moet u uw pas direct blokkeren. U
kunt hiervoor uw bank bellen. De pas wordt geblokkeerd en er zijn geen betalingen of
opnames met de pas meer mogelijk. Na een paar dagen krijgt u dan een nieuwe pas
toegestuurd van uw bank.
Wat zijn de telefoonnummers om te blokkeren?
Vanuit Nederland
ABN-AMRO
ING
Rabobank
Overige banken

0900-0024
020-2288800
088-7226767 (of uw eigen Rabobank)
0800-0313 (bankpassen centrale)

Vanuit het buitenland
ABN-AMRO
+31 10-2411720
ING
+31 20-2288800
Rabobank
+31 88 7226767 (of uw eigen Rabobank)
Overige banken
+31 88 3855372 (bankpassen centrale)

Is uw pas ‘ingeslikt’ door de geldautomaat, loop dan niet weg maar bel eerst de bank. Als de
geldautomaat namelijk is gemanipuleerd door criminelen en u loopt weg kan het zomaar zijn
dat de crimineel voor de dag komt en alsnog uw pas weet te bemachtigen. Soms plaatst een
crimineel een heel kleine camera om zo uw pincode te kunnen zien. Dus tijdens pinnen altijd
goed afschermen en als het pasje weg is dan meteen de bank bellen.
Contactloos betalen. Ach, de schrijver van dit stukje is er geen voorstander van, maar het is
uw eigen keuze. Er zit een klein risico aan, hoewel het contactloos betalen alleen maar voor
kleine bedragen toepasbaar is.
Contactloos betalen kan maximaal voor bedragen tot € 25,00 per transactie en dat maximaal
3x. Daarna moet weer de pincode worden ingevoerd. Is na 3x contactloos betalen het
bedrag van € 50,00 totaal bereikt dan moet ook de pincode opnieuw worden ingevoerd.
Heeft u tussen bijvoorbeeld de 2e en 3e transactie geld opgenomen bij een pinautomaat dan
begint het maximum van 3x opnieuw te tellen. Met deze voorwaarden is het risico van fraude
redelijk goed afgedekt.
Gaat u op de juiste manier om met uw bankrekening dat is het zeker geen last maar een
gemak. Hoelang er nog contant geld blijft is een grote vraag.

