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Van Black Friday tot de feestdagen: het najaar is een tijd van koopjes en cadeautjes. En dus voor
veel Nederlanders het duurste seizoen van het jaar. Een goed moment om stil te staan bij je
financiën. Doe jij bewust én veilig jouw aankopen? In deze MailMoment lees je onze tips.

Bespaar slim in het koopseizoen
De verleiding kan groot zijn om allerlei
dingen te kopen waar je later spijt van krijgt.
Herkenbaar? Lees dan deze tips om de
kooplust te weerstaan.
Bekijk de tips

Bescherm jezelf tegen fraude
Word je gebeld door een bankmedewerker
die om je gegevens vraagt? Of een afspraak
wil maken bij jou thuis? Trap hier niet in! Je
hebt namelijk te maken met een oplichter.
Hang op en meld het ons.
Tips voor veilig bankieren

Hulp aan huis bij bankzaken

Veel bankzaken kun je digitaal regelen. Maar
wat als dat niet lukt? En als je ook niet op ons
kantoor kunt langskomen? Geen nood: met
onze Mobiele Bankservice helpen we je dan
gewoon thuis of in de buurt.
Meer over deze service

Veilig omgaan met e-mail
Ontvang je een e-mail? Let dan op onderstaande punten.
De Rabobank vraagt je nooit om vanuit een e-mail direct in te loggen in Rabo Online Bankieren.
De Rabobank vraagt je nooit naar beveiligingscodes.
Beveiligingscodes zijn je pincode, toegangscodes of de inlog- en signeercodes. Dit zijn codes die je met je Rabo
Scanner aanmaakt. Geef deze codes nooit door aan anderen.
Vertrouw je een e-mail niet? Stuur deze dan door naar valse-email@rabobank.nl en verwijder de e-mail hierna
direct.
Vertrouwelijkheid
De informatie in deze e-mail kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien je
deze e-mail onterecht ontvangt, verzoeken wij je de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren
door het bericht te retourneren.
Veiligheid

Wijzigen e-mailinstellingen
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