Hoe werkt de Rabo Scanner?

Hoe werkt de Rabo Scanner?
Met de Rabo Scanner krijgt u toegang tot de beveiligde online omgeving
van de Rabobank. De Rabo Scanner heeft vier hoofdfuncties. Nadat u uw
bankpas in de Rabo Scanner heeft gestoken, kunt u:
• toegang krijgen tot de virtuele Rabobank
• opdrachten ‘ondertekenen’
• de taal veranderen naar Engels
• handmatig invoeren
Op https://www.rabobank.nl klikt u op ‘Inloggen’ of op de knop ‘Internetbankieren’ in de blauwe menubalk. In het inlogscherm moet u een aantal
gegevens invullen.
U volgt in Rabo Internetbankieren stapsgewijs de instructies op het scherm.
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Er zijn meerdere soorten passen in omloop.
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Inloggen of registreren toestel
Om toegang te krijgen tot Rabo Internetbankieren, of uw mobiel of tablet te
registreren voor Rabo Mobielbankieren, heeft u uw Rabo Scanner nodig.
Inloggen op Rabo Internetbankieren
Uw handeling:

Reactie Rabo Scanner:

1

Plaats uw bankpas

Pincode + OK

2

Toets uw pincode in*

****

3

Druk op OK

Camerabeeld actief

4

Scan de kleurecode op uw beeldscherm

8 cijferige inlogcode
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Toets de toegangscode in op de daarvoor bestemde positie binnen het scherm van uw PC, Tablet of mobiel
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Verwijder de bankpas

Menu

Ziet u iets vreemds? Neem dan onmiddellijk telefonisch contact op met de Helpdesk Rabo Internet- en Mobielbankieren op
0900-0905 (gebruikelijke belkosten).
*

Dit is de pincode behorende bij deze bankpas

Opdrachten ondertekenen
Met behulp van de Rabo Scanner kunt u opdrachten ‘ondertekenen’ en naar
de Rabobank verzenden.
Opdrachten ‘ondertekenen’
Uw handeling:

Reactie Rabo Scanner:

1

Plaats uw bankpas

Pincode + OK

2

Toets uw pincode in*

****

3

Druk op OK

Camerabeeld actief

4

Scan de kleurecode op uw beeldscherm

Nieuwe opdracht
€ **,** naar
Rekeningnummer
Klopt dit?
Nee
Ja
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Controleer de gegevens op de Rabo Scanner.
Klopt dit?

Nieuwe opdracht
€ **,** naar REKENINGNUMMER
Signeercode: 8 CIJFERS

6a

Als de gegevens op uw Rabo Scanner juist zijn,
druk op JA

6b

Als de gegevens op uw Rabo Scanner onjuist zijn,
druk op NEE

De scanner toont de opdracht zoals de Rabobank die van u
heeft ontvangen.
Als de opdracht niet klopt, kies op de pagina ‘Tekenen’
voor ‘Annuleren’ en wijzig uw betaalopdracht. Als de
samenvatting afwijkt, kan dit wijzen op fraude. Neem dan
onmiddellijk telefonisch contact op met de Helpdesk Rabo
Internet- en Mobielbankieren op 0900-0905 (gebruikelijke
belkosten).
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Voer de signeercode in op de daarvoor bestemde positie
op het scherm van uw PC, Tablet of mobiel.

*

Dit is de pincode behorende bij deze bankpas

Menu

N.v.t.

Wordt er in deze gevallen iets anders gevraagd? Neem dan onmiddellijk telefonisch contact op met de Helpdesk Rabo
Internet- en Mobielbankieren op 0900-0905 (gebruikelijke belkosten).
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Taal veranderen
Met behulp van de menu-toets kunt u de taal op de Rabo Scanner wijzigen.
U heeft keuze tussen Nederlands en Engels.
De taal naar Engels veranderen
Uw handeling:

Reactie Rabo Scanner:

1

Plaats uw bankpas

Pincode + OK

2

Druk op MENU

1. Informatie
2. Switch to English
3. Handmatige invoer
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Druk op 2

Language is set to: English
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Verwijder uw bankpas

Menu

Correcties
Heeft u foutieve gegevens ingevoerd? Met de <- toets kunt u dit herstellen.
Handmatige invoer
Deze optie is niet in gebruik. Mogelijk verandert dat in de toekomst.
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