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Per 1 januari 2015

zakelijk
1.Tarieven
Algemeen

In Rabo Internetbankieren Professional kunt u uw adresboek beheren met behulp van een CSV import- en
exportfunctie. Dit maakt het eenvoudig om gegevens van begunstigden voor het aanmaken van
betaalopdrachten, te beheren.
U importeert of exporteert de gegevens van uw particuliere- en zakelijke begunstigden in CSV-formaat.
CSV is een eenvoudige standaard die in Excel is in te lezen en te bewerken. In deze formaatbeschrijving leest
u aan welke voorwaarden een CSV-bestand moet voldoen om het te kunnen importeren in Rabo
Internetbankieren Professional.

2. CSV voor het betalen-adresboek
Generieke controles


Het bestand bevat maximaal 40.000 adressen.



De kopregels (headers) zijn op de juiste manier ingevuld. De kopregel van het bestand bevat de
veldnamen zoals u die in de kolom ‘Veldnaam’ in de tabel op de volgende pagina vindt.



Het CSV-bestand bevat minimaal de verplichte velden. In de tabel op de volgende bladzijde ziet u welke
velden verplicht en welke optioneel zijn.



De inhoud van een veld overschrijdt de maximale veldlengte niet. De maximale veldlengte staat ook op
de volgende pagina vermeld.



Het CSV-bestand bevat alleen toegestane tekens. U kunt u de volgende tekens gebruiken in uw
bestand:
o

a t/m z in zowel hoofdletters als kleine letters

o

de cijfers 0-9

o

/-?:().,‘+

o

Spatie



Het bestand bevat geen diakritische tekens (bijvoorbeeld ä, é of ç).



In sommige invoervelden kunt u alleen bepaalde soorten tekens gebruiken. Daarover leest u meer in de
kolom ‘Type’ in de tabel op de volgende pagina.

Technische formaatbeschrijving
In de tabel op de volgende pagina staan alle velden beschreven die opgenomen kunnen worden in het
CSV-bestand. In het overzicht ziet u of een veld verplicht is bij het importeren van het bestand en aan welke
voorwaarden de invoer moet voldoen.
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Per 1 januari
2015
Lengte Type

Tarieven zakelijk

Nr Verplicht/ Veldnaam

Inhoud / Toelichting

Optioneel

1

V

Naam begunstigde

35

Alfanumeriek

Naam van de begunstigde.

2

O

Verkorte naam

35

Alfanumeriek

Een zelf gekozen naam van de
begunstigde.

3

V

IBAN/Rekeningnummer

35

Alfanumeriek

IBAN of rekeningnummer van de
begunstigde. Opgave van IBAN is
verplicht bij overboekingen naar SEPA
landen.

4

O

Rekeninggroep

40

Alfanumeriek

De rekeninggroep waar toe dit adres
behoort. Indien u geen gebruik maakt van
de functie Rekeninggroepen wordt een
eventuele waarde in dit veld genegeerd
bij het importeren. Bij exporteren zal dit
veld dan altijd gevuld worden met
'Algemeen'.

5

V

Land bank begunstigde

2

Code

De 2-letterige landcode van de bank van
de begunstigde.

6

V

Land begunstigde

2

Code

De 2-letterige landcode van de
begunstigde.

7

O

Omschrijving

140

Alfanumeriek

Omschrijving die standaard meegegeven
wordt bij een overboeking bij gebruik van
dit adres.

8

O

Extra naamregel begunstigde

35

Alfanumeriek

Extra naamregel begunstigde. Alleen van
toepassing bij Wereldbetalingen.

9

O

Adres begunstigde

35

Alfanumeriek

Adres van de begunstigde . Alleen van
toepassing bij Wereldbetalingen.

10

O

Woonplaats begunstigde

35

Alfanumeriek

Woonplaats van de begunstigde. Alleen
van toepassing bij Wereldbetalingen.

11

O

Nationale Bankcode

34

Code

Nationale Bankcode identificeert de
vestiging van de bank begunstigde; in
sommige landen van toepassing. Alleen
van toepassing bij Wereldbetalingen.

12

O

BIC bank begunstigde

8 of 11

Code

Bank Identificatie Code is een unieke
identificatie van een bank die de
verwerking van een overboeking
vergemakkelijkt. Alleen van toepassing bij
Wereldbetalingen.

13

O

Naam bank begunstigde

35

Alfanumeriek

Naam bank begunstigde; wordt alleen
gebruikt indien de BIC onbekend is. Alleen
van toepassing bij Wereldbetalingen.

14

O

Adres bank begunstigde

35

Alfanumeriek

Adres bank begunstigde wordt alleen
gebruikt indien de BIC onbekend is. Alleen
van toepassing bij Wereldbetalingen.

15

O

Vestigingsplaats bank
begunstigde

35

Alfanumeriek

Vestigingsplaats bank begunstigde wordt
alleen gebruikt indien de BIC onbekend is.
Alleen van toepassing bij
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Per 1 januari
2015
Lengte Type

Tarieven zakelijk

Nr Verplicht/ Veldnaam

Inhoud / Toelichting

Optioneel

Wereldbetalingen.
16

O

BIC correspondentbank

8 of 11

Code

Alleen van toepassing bij
Wereldbetalingen. U vult een BIC
correspondent alleen in als de
begunstigde hier expliciet afspraken met
u over heeft gemaakt. Aan deze specifieke
instructie zijn extra kosten verbonden.

3. Contact
Heeft u vragen over het importeren of exporteren van een CSV bestand in RIB Professional? Bel dan de
Helpdesk Rabo Internet- en Mobielbankieren: +31 88 722 66 22 (gebruikelijke belkosten).
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