Rabo Startersvoordeel

Met Rabo Startersvoordeel maakt u een jaar lang
zonder kosten gebruik van de zakelijke rekening
en van bijna al onze producten voor betalen en
ontvangen.

Rekenvoorbeelden*

Situatie 1
Betaalproduct

Zo kunt u als startende ondernemer voordelig
ontdekken of een product bij uw situatie past.

Situatie 2
Bedrag

Betaalproduct

Bedrag

Zakelijke rekening

€ 5,25

Zakelijke rekening

€ 5,25

Wereldpas

€ 1,65

Wereldpas

€ 1,65

• 1 jaar gratis: uw zakelijke rekening, bankpas en
internetbankieren

Rabo
Internetbankieren

€ 4,00

Rabo
Internetbankieren

€ 4,00

• 1 jaar korting op onze producten voor pin, contant en iDEAL

Betalingsverkeer
(diverse kosten)

€ 6,00

Betalingsverkeer
(diverse kosten)

€ 6,00

Wat is Rabo Startersvoordeel?

• met 475 vestigingen altijd een adviseur in uw buurt

Rabo SmartPin
(met 10 transacties)

€ 12,25

U ontvangt een jaar lang tot € 70 korting per maand op de
zakelijke rekening, bankpas, internetbankieren en bijna alle
andere producten voor betalen en ontvangen. Pas als uw
kosten per maand boven de € 70 komen, brengen wij deze in
rekening.
Voor wie is Rabo Startersvoordeel?
Rabo Startersvoordeel is er voor startende ondernemers die
korter dan 12 maanden ingeschreven staan bij de Kamer van
Koophandel en voor het eerst zakelijk klant bij de Rabobank

Rabo PinBox Vast
(met 100 transacties)

€ 40,00

Rabo SmartPin
(met 80 transacties)

€ 22,00

Geld storten
(2 maal 60 biljetten)

€ 13,50

Totaalbedrag
per maand met
Startersvoordeel

€0

Totaalbedrag
per maand met
Startersvoordeel

€ 22,40

Totaalbedrag per
maand zonder
Startersvoordeel

€ 29,15

Totaalbedrag per
maand zonder
Startersvoordeel

€ 92,40

*Dit zijn rekenvoorbeelden. Afhankelijk van uw situatie kunnen uw kosten verschillen.
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Veelgestelde vragen
Voor welke producten geldt Rabo Startersvoordeel?
• Zakelijke Rekening
• Rabo WereldPas
• Rabo Internetbankieren
• Rabo Internetbankieren Professional
• Rabo SmartPin
• Rabo PinBox
• Rabo OmniKassa
• Rabo CreditCard
• Rabo iDEAL Professional
• Euro-incasso
• Afstorten in de bankhal
• Sealbag storting
• Rabo CreditCard
• Wisselgeld bestellen
• Eurobiljetten
• Eurobetaling
• Wereldbetaling
• Facturis
• Gebruikskosten
Uitgesloten van Rabo Startersvoordeel zijn:
• borgkosten
• de kosten voor een extra aangevraagde Kaartlezer of Rabo
Scanner
• de kosten die direct (per transactie) worden verrekend bij
transacties van documentair betalingsverkeer
• te verrekenen bedragen voortkomend uit koersmarge
• premies behorende bij derivaten transacties
• pinautomaten die u koopt via de Rabobank
Kan ik ook later in mijn eerste jaar nog producten met
Startersvoordeel afsluiten?
Ja, dat kan. Tijdens uw jaar met Startersvoordeel kunt u op
ieder gewenst moment producten met Startersvoordeel
afsluiten. U ontvangt vanaf dat moment de korting. Zodra uw

Rabobank

tweede jaar ingaat, gaat u voor alle producten de gewone
kosten betalen.
Wordt mijn Rabo Startersvoordeel automatisch verrekend?
Ja, als u een zakelijke rekening met Startersvoordeel heeft,
verrekenen wij uw voordeel automatisch.
Welke voorwaarden gelden als ik een aanvullend product
afsluit?
Als u aanvullende producten of diensten afneemt, gelden de
voorwaarden van die producten of diensten.
Wat doe ik als een aanvullend product mij niet bevalt?
Als u Rabo OmniKassa, Rabo SmartPin of Rabo PinBox nog
tijdens uw jaar met Startersvoordeel opzegt, geldt er geen
minimale looptijd voor deze producten. In de voorwaarden
van het product in kwestie leest u welke opzegtermijn geldt
en hoe u het product kunt opzeggen. Of neem telefonisch
contact op met uw bank.
Ik heb alleen een rekening nodig, is Startersvoordeel dan
iets voor mij?
Zeker, als u alleen een rekening nodig heeft, is deze met
Startersvoordeel het eerste jaar gratis. Eventueel kunt u later
in uw jaar met Startersvoordeel nog aanvullende producten
afsluiten, maar het hoeft niet. Voor de duidelijkheid: het
restbedrag is niet inwisselbaar voor geld, en u kunt de korting
niet met terugwerkende kracht inzetten.
Hoe weet ik of ik Startersvoordeel heb?
Als u niet zeker weet of u een zakelijke rekening met
Startersvoordeel heeft, kunt u het beste even bellen met uw
Rabobank. Uw adviseur kan dit eenvoudig voor u nagaan.
Wat gebeurt er als mijn Rabo Startersvoordeel is
afgelopen?
Als het jaar van Rabo Startersvoordeel voorbij is, dan brengen
wij vanaf dan de volledige kosten van de door u afgenomen
producten in rekening. Van tevoren krijgt u hierover bericht. U
kunt dan eventueel uw pakket aanpassen.
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