Verbeterd transactie-inzicht in Rabo Online Bankieren en Rabo Bankieren App
Via de optie “Creditcards” in Rabo Online Bankieren en de Rabo Bankieren App kunt u de transacties
van uw creditcard tot 16 maanden terug inzien. Boven in het scherm staat de naam van de creditcard
met daaronder het bedrag dat u deze maand nog uit kunt geven : uw bestedingsruimte. Daaronder
staat een balk met inzicht in openstaande transacties, reserveringen en uw bestedingsruimte. Deze
ruimte bestaat uit de bestedingslimiet die voor uw creditcard geldt plus de bijschrijvingen min de
bedragen van de openstaande transacties en reserveringen. Een bijschrijving kan bijv. een
teruggedraaide transactie (chargeback) betreffen. Als er transacties zijn gedaan, ziet u deze onderin
het scherm. Via scrollen kunt ook volgende ( oudere) transacties raadplegen dan die in eerste
instantie in het scherm getoond worden. Met een tik op de naam van uw creditcard verschijnt een
scherm met aanvullende gegevens over uw card, onder andere de bestedingslimiet. Die limiet is het
bedrag dat u maximaal per maand kunt uitgeven met uw creditcard.

U kunt uw creditcard gebruiken om betalingen te doen of om
bedrag te laten reserveren voor een aanstaande (mogelijke)
betaling. Voorbeeld van een reservering is die bij autohuur:
als u een auto huurt, kan het verhuurbedrijf via uw
creditcard een bedrag reserveren om eventuele schades te
dekken. Brengt u de auto schadevrij terug dan laat het
bedrijf de reservering vervallen en komt het bedrag weer
voor u beschikbaar om uit te geven. Onder elke reservering
staat in het transactieoverzicht gereserveerd. Het
totaalbedrag van reserveringen in de lopende maand is
bovenaan zichtbaar achter Gereserveerd.
Onder elke betaling met uw creditcard in de lopende maand
staat in het transactieoverzicht openstaand. Deze bedragen
zijn openstaand omdat ze nog niet zijn afgeschreven van de
aan uw creditcard gekoppelde betaalrekening.
Het totaalbedrag van alle openstaande betalingen in de
lopende maand is bovenaan zichtbaar achter Openstaand.
Wat u in de lopende maand nog kunt uitgeven wordt dus
bepaald door het verschil tussen uw bestedingslimiet en de
som van openstaande en gereserveerde bedragen.
In het voorbeeld hiernaast is de bestedingslimiet € 2.500,00
en is er al € 650,00 uitgegeven en € 300,00 gereserveerd.
Hierdoor is er nog € 1.550,00 te besteden.
[€ 2.500,00 min € 650,00 min € 300,00 is € 1.550,00]
Rond het einde van de maand wordt het verschuldigde
totaal openstaande bedrag van die maand afgeschreven van
de betaalrekening die gekoppeld is aan uw creditcard. Op uw
creditcard transactieoverzicht is dit zichtbaar als Incasso Vorig overzicht. Onder transacties die al afgerekend zijn via
uw betaalrekening, staat in het overzicht geen indicatie
openstaand of gereserveerd meer.

