Algemene voorwaarden
Rabo Startersvoordeel
•

Startersvoordeel is er voor bedrijven die korter dan twaalf maanden staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

•

Startersvoordeel geldt niet voor verenigingen en stichtingen.

•

Startersvoordeel is er voor bedrijven die voor het eerst zakelijk klant worden bij de Rabobank en nog niet eerder gebruik
hebben gemaakt van het Startersvoordeel.

•

Met Startersvoordeel krijgt u het eerste jaar tot wel € 70 korting per maand op onze producten voor betalen en ontvangen.

•

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering telt niet mee voor de € 70 korting per maand, dit is een extra korting.

•

De twaalf maanden Rabo Startersvoordeel gaan in vanaf het moment dat de zakelijke rekening is geopend.

•

Rabo Startersvoordeel geldt maximaal voor één zakelijke rekening.

•

Na een jaar vervalt uw korting en betaalt u de standaard tarieven.

•

U kunt de producten op ieder moment afsluiten. Totdat uw Startersvoordeel eindigt ontvangt u ook op later afgesloten
producten korting tot maximaal € 70 per maand.

•

Maakt u in een maand meer dan € 70 aan kosten dan brengen wij het bedrag boven de € 70 bij u in rekening.

•

Wij schrijven de kosten af van uw rekening. U ontvangt hierover per kwartaal of per maand een RPK-nota (rente, provisie,
kosten).

•

Als u aanvullende betaal- en ontvangstproducten afneemt, gelden hiervoor de voorwaarden van het product dat u
afneemt.

•

Als u Rabo OmniKassa, Rabo SmartPin of Rabo PinBox nog tijdens uw jaar met Startersvoordeel opzegt, geldt er geen
minimale looptijd voor deze producten.

•

Startersvoordeel geldt op de volgende producten:
•

Zakelijke Rekening

•

Rabo WereldPas

•

Rabo Internetbankieren

•

Rabo Internetbankieren Professional

•

Rabo SmartPin
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•

•

Rabo PinBox

•

Rabo OmniKassa

•

Rabo CreditCard

•

Rabo iDEAL Professional

•

Euro-incasso

•

Afstorten in de bankhal

•

Sealbag storting

•

Wisselgeld bestellen

•

Eurobiljetten

•

Eurobetaling

•

Wereldbetaling

•

Facturis

•

Gebruikskosten

Niet binnen het Rabo Startersvoordeel vallen:
•

borgkosten (bijv. op een pinautomaat)

•

de kosten voor een extra Rabo Scanner

•

de kosten (per transactie) die direct worden verrekend bij transacties van documentair betalingsverkeer

•

te verrekenen bedragen die voortkomen uit koersmarges

•

premies behorende bij derivaten transactiesaankoop van pinautomaten

Startersvoordeel en Interpolis Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
•

De premievrije bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering telt niet mee voor de € 70 korting per maand, dit is
een extra korting.

•

De premievrije bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is er voor bedrijven die korter dan twaalf maanden
staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en een bedrijfsomzet hebben van maximaal € 1
miljoen per jaar.

•

De aansprakelijkheidsverzekering sluit je op een Interpolis ZekerVanJeZaak®.

•

De zes maanden premievrije aansprakelijkheidsverzekering gaan in vanaf het moment dat de polis is
afgesloten.

•

Na zes maanden betaalt u de reguliere premie van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

•

Als u een aansprakelijkheidsverzekering afsluit, meldt u zich automatisch aan voor de digitale
nieuwsbrief van Interpolis, 'Helder Moment'. U kunt zich hiervoor altijd weer afmelden.
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