Tarieven en limieten
Particulier
betalingsverkeer 2020

Aanhouden van de betaalrekening en aanbieden van een betaalpas en een creditcard
Tarief per maand
Rabo DirectPakket

met Rabo WereldPas
extra Rabo WereldPas
RaboCard
extra betaalrekening

€
€
€
€

1,70
1,40
2,00
0,95

Rabo BasisPakket

met Rabo WereldPas en optioneel een RaboCard
extra Rabo WereldPas
RaboCard
extra betaalrekening

€
€
€
€

3,10
0,75
0,75
0,95

Rabo TotaalPakket

met Rabo WereldPas en RaboCard/Rabo GoldCard1
extra Rabo WereldPas
extra RaboCard/Rabo GoldCard
extra betaalrekening

€
5,00
inclusief
€
0,75
€
0,95

Rabo RiantPakket

met Rabo WereldPas en Rabo GoldCard
extra Rabo WereldPas
extra RaboGoldCard
extra betaalrekening

€
5,90
inclusief
€
0,50
€
0,95

Rabo StudentenPakket

met Rabo WereldPas
RaboCard

€
€

0,00
1,25

Rabo JongerenRekening
(tot 18 jaar)

met Rabo WereldPas

€

0,00

Rabo Vreemde Valutarekening

betaalrekening
beleggersrekening

€
€

4,75
0,00

Betaalpas bij KeuzePlus
Hypotheek

Rabo WereldPas

€

1,40

Digitale betaalpas2

€

0,00

Vervangende betaalpas3

€

3,95

1	Op bestaande RaboCards bij het Rabo TotaalPakket gelden sinds 1 april 2016 de voorwaarden van de Rabo GoldCard.
De RaboCard zelf wordt pas vervangen door een Rabo GoldCard op de vervaldatum.
2 Betaalvormen zoals Rabo Wallet, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, en andere Wearables. Deze digitale betaalvormen zijn
beschikbaar voor rekeninghouders vanaf 16 jaar.
3 Deze kosten gelden niet voor vervanging bij het verlopen van je betaalpas of als je een Rabo JongerenRekening hebt.
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Papieren rekeningafschriften, creditcardoverzicht en braille
Tarief per maand
Rabo BasisPakket,
Rabo TotaalPakket4

maandelijks5
tweewekelijks
wekelijks
papieren afschrift naar het buitenland (maandelijks)

€
€
€
€

0,70
1,40
2,80
1,40

Rabo RiantPakket4

maandelijks5
tweewekelijks
wekelijks
papieren afschrift naar het buitenland (maandelijks)

€
€
€
€

0,00
1,40
2,80
1,40

Rabo JongerenRekening6

maandelijks
tweewekelijks

€
€

0,00
0,00

Creditcard4

creditcardoverzicht (maandelijks)

€

0,70

Kopie papieren rekeningafschriften, creditcardoverzicht en braille
Tarief per stuk
Rabo BasisPakket,
Rabo DirectPakket,
RaboTotaalPakket,
Rabo RiantPakket,
Rabo StudentenPakket

extra exemplaar van het rekeningafschrift
(samen met origineel)
kopie rekeningafschrift
kopie financieel jaaroverzicht
kopie vergoedingenstaat
kopie creditcardoverzicht

€

0,70

€
€
€
€

3,50
0,00
0,00
0,70

Rabo JongerenRekening

extra exemplaar van het rekeningafschrift
(samen met origineel)
kopie rekeningafschrift
kopie financieel jaaroverzicht
kopie vergoedingenstaat

€

0,45

€
€
€

3,50
0,00
0,00

4	Als je geen gebruikmaakt van Rabo Online Bankieren ontvang je maandelijks kosteloos een afschrift op papier.
5	Als je gebruikmaakt van Rabo Online Bankieren kun je een rekeningafschrift ook maandelijks kosteloos downloaden.
6	Kinderen met een Rabo JongerenRekening mogen met toestemming van hun ouder(s)/voogd gebruikmaken van
Rabo Online Bankieren. Daar kunnen zij elke maand kosteloos een rekeningafschrift downloaden.
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Online en telefonisch bankieren
Tarief per stuk/minuut
Rabo Online Bankieren

in combinatie met een Rabo DirectPakket,
Rabo BasisPakket, Rabo TotaalPakket,
Rabo RiantPakket, Rabo StudentenPakket
of Rabo JongerenRekening7

inclusief

eerste Rabo Scanner
extra Rabo Scanner

inclusief
€ 14,95

vanuit Nederland 0900-0909

€ 0,20
per gesprek plus
de gebruikelijke
belkosten

vanuit het buitenland +31 499 499 199

varieert per land

Rabo Online Bankieren

Internetbankieren en Rabo App in 1

inclusief

Rabo Alerts

Berichten alert via e-mail
Berichten alert via sms
overige Rabo Alerts via e-mail
overige Rabo Alerts via sms
Pushberichten via Rabo Online Bankieren App

inclusief
inclusief
inclusief
inclusief
inclusief

Rabofoon

Rood staan
Effectieve rente
Rabo Kort Roodstaan

9,9 %

Rabo Studenten Roodstaan

8,2 %

Ongeoorloofd rood staan8

0,0 %

7	De apps zijn kosteloos te downloaden, je betaalt mogelijk wel kosten voor het gebruik van mobiel internet aan je
telecomaanbieder.
8	Ongeoorloofd rood staan betekent dat je meer rood staat op je betaalrekening dan is toegestaan.
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Opname van contant geld met een betaalpas in euro
Tarief per opname9
Geld opnemen (biljetten)

bij een geldautomaat, met een Rabo WereldPas

€

0,00

Geld opnemen (munten)

bij een muntrolautomaat,
met een Rabo WereldPas

€ 0,35
per muntrol

Opname van contant geld met een creditcard in euro
Tarief per opname9
Geld opnemen (biljetten)

bij een geldautomaat, met een creditcard van de
Rabobank

€

4,50

Opname van contant geld met een betaalpas in vreemde valuta10
Tarief per opname9

Koers-opslag11

Rabo DirectPakket,
Rabo BasisPakket,
Rabo Studentenpakket

bij een geldautomaat,
met een Rabo WereldPas

€

3,50

1,2 %

Rabo TotaalPakket,
Rabo RiantPakket

bij een geldautomaat,
met een Rabo WereldPas

€

0,00

1,2 %

Rabo JongerenRekening

bij een geldautomaat,
met een Rabo WereldPas

€

2,00

1,2 %

Opname van contant geld met een creditcard in vreemde valuta
Alle betaalpakketten of
betaalrekeningen

bij een geldautomaat,
met een creditcard van
de Rabobank

Tarief per opname9

Koers-opslag11

€

2%

4,50

9	Bij een buitenlandse geldautomaat betaal je mogelijk ook voor het gebruik van de automaat. Je wordt hierover tijdens de
geldopname geïnformeerd en kunt eventueel de geldopname nog annuleren. Wij hebben geen invloed op deze kosten.
10 Stel zelf je betaalpas in voor gebruik buiten Europa: rabobank.nl/contactloosbuitenland.
11	De Rabobank gebruikt voor opnames met de Rabo Wereldpas, RaboCard en Rabo GoldCard de referentiewisselkoers zoals
Mastercard en Visa deze vaststelt, en verhoogt deze met de koersopslag. Lees meer op: rabobank.nl/wisselkoersen.
Op deze site vind je een rekenmodule waarmee je per transactie kunt uitrekenen wat het verwachte transactiebedrag in euro’s
inclusief wisselkoers is, en wat de procentuele marge is ten opzichte van de ECB wisselkoers.
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Limieten opname van contant geld met Rabo WereldPas
Limiet12
Rabo DirectPakket,
Rabo BasisPakket,
Rabo TotaalPakket of
Rabo StudentenPakket

bij een Geldmaat of geldautomaten in
het buitenland11

€ 1.250 per week

Rabo JongerenRekening

bij een Geldmaat of geldautomaten in
het buitenland11

maximaal € 500 per week

bij een Geldmaat of geldautomaten in
het buitenland11

€ 5.000 per week

Rabo RiantPakket

Alle betaalpakketten of
betaalrekeningen

bij andere geldautomaten dan
een Geldmaat

de limiet geldt van donderdag tot
donderdag

van donderdag tot donderdag

van donderdag tot donderdag

€ 250 per dag
maximaal één transactie per dag

Limieten opname van contant geld met creditcards
Limiet13
RaboCard, Rabo GoldCard

geldautomaat in binnenen buitenland

€ 750 per dag

aan de balie van een bank in binnenen buitenland

€ 1.000 per dag

mits de bank deze service nog via de balie biedt

12 Je kunt zelf je paslimiet wijzigen voor geldopname bij een Rabobank- of Geldmaat geldautomaat in Nederland.
Lees meer op rabobank.nl/paslimietwijzigen.
Stel zelf je betaalpas in voor gebruik buiten Europa: rabobank.nl/contactloosbuitenland.
13	Buitenlandse banken kunnen lagere opname- of betaallimieten hebben.
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Betalen in euro
Tarief per betaling
Betalen met een betaalpas in euro

met Rabo WereldPas en Digitale
betaalpas

€

0,00

Betalen met een creditcard in euro

met een creditcard van de Rabobank

€

0,00

Betalen in vreemde valuta
Tarief per betaling

Koers-opslag14

Betalen met een betaalpas in
vreemde valuta15

met Rabo WereldPas

€

0,00

1,2 %

Betalen met een creditcard in
vreemde valuta

met een Rabobank
creditcard

€

0,00

2%

Limieten betalen in euro met een (digitale) betaalpas16
Limiet17
Rabo DirectPakket,
Rabo BasisPakket,
Rabo TotaalPakket,
Rabo StudentenPakket

bij betaalautomaten in Nederland en
in het buitenland

€ 5.000 per week

Rabo JongerenRekening

maximaal € 1.250
per week

Rabo RiantPakket

€ 10.000 per week

Alle betaalpakketten of
betaalrekeningen

betalen zonder pincode bij parkeren
Dip & Go of contactloos betalen

betalen zonder pincode bij tolwegen
Dip & Go of contactloos betalen

contactloos betalen zonder pincode
in Nederland
voor contactloos betalen in het buitenland
gelden andere limieten

€ 100 per keer
€ 100 per keer
€ 25 per betaling
met een maximum van
€ 50 aan achtereenvolgende betalingen18

Limieten geld betalen met een creditcard
Limiet
RaboCard, Rabo GoldCard

bij betaalautomaten in Nederland,
in het buitenland en online betalingen

€ 50.000 per
transactie

14 D
 e Rabobank gebruikt voor opnames met de Rabo WereldPas, RaboCard en Rabo GoldCard de referentiewisselkoers zoals
Mastercard en Visa deze vaststelt, en verhoogt deze met de koersopslag. Lees meer op rabobank.nl/wisselkoersen.
Op deze site vind je een rekenmodule waarmee je per transactie kunt uitrekenen wat het verwachte transactiebedrag in euro’s
inclusief wisselkoers is, en wat de procentuele marge is ten opzichte van de ECB wisselkoers.
15 Stel zelf je betaalpas in voor gebruik buiten Europa: rabobank.nl/contactloosbuitenland.
16 Digitale betaalpassen vallen hier ook onder.
17 Je kunt zelf je paslimiet wijzigen voor betaling bij een betaalautomaat in Nederland.
Lees meer op rabobank.nl/paslimietwijzigen.
18. Tenzij je deze limiet in de Rabo Online Bankieren App hebt gewijzigd.
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Bestedingslimieten creditcards
L imiet per maand

(standaard limiet)

RaboCard

bij Rabo StudentenPakket, Rabo DirectPakket
en Rabo BasisPakket

€ 1.000

RaboCard, Rabo GoldCard

bij Rabo TotaalPakket

€ 2.500

Rabo GoldCard

bij Rabo RiantPakket

€ 6.000

Geld storten in euro
Tarief per storting
Alle betaalpakketten of
betaalrekeningen

op een eigen betaalrekening bij de Rabobank

€

2,00

op een Rabobank betaalrekening van iemand
anders19

€

9,00

op een Rabo JongerenRekening

€

0,00

19

19 Je hebt meerdere Rabobank betaalrekeningen en gebruik je de betaalpas van de ene rekening om te storten op je andere
Rabobankrekening, dan betaal je daarvoor € 9. Gebruik dus bij voorkeur de betaalpas van de rekening waarop je geld wilt storten.
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Overboeking
Tarief per overboeking
Acceptgiro

via Rabo Online Bankieren

€

0,00

via de post bij een Rabo StudentenPakket,
Rabo DirectPakket, Rabo BasisPakket en
Rabo TotaalPakket21

€

1,00

via de post bij de Rabo JongerenRekening
en het Rabo RiantPakket

€

0,00

€

0,00

via Online bankieren, iDEAL

€

0,00

via overschrijvingsformulieren bij een
Rabo StudentenPakket, Rabo DirectPakket,
Rabo BasisPakket en Rabo TotaalPakket21

€

1,00

via overschrijvingsformulieren bij de Rabo
JongerenRekening en het Rabo RiantPakket

€

0,00

handmatig aan de balie van een
Rabobankvestiging21

€ 15,00

spoedoverboeking uitgaand in euro via
je Rabobank (aan de balie of telefonisch)

€ 15,00

SHA via Rabo Online Bankieren

€

7,00

OUR via Rabo Online Bankieren

€

7,00

je betaalt de kosten voor je eigen bank en de kosten die de
ontvanger aan zijn bank zou betalen

plus de toeslagen uit
tabel OUR tarieven,
pagina 10

aanlevering via Rabobank

€

5,00

bij ontbrekende BIC-gegevens

€

10,00

Wereldbetaling24

overige instructies via Rabobank

€

10,00

Toeslag aan- of verkoop op
Vreemde Valutarekening

handmatig via Rabobank

€

25,00

Betaalverzoek
Overboeking uitgaand
in Euro
Betaling in euro binnen
SEPA-gebied: alle landen binnen
de Europese Unie en Noorwegen,
IJsland, Liechtenstein,
Zwitserland, Monaco, Guernsey,
Jersey, Isle of Man en enkele
overzeese gebieden22

Overboeking uitgaand in
vreemde valuta of naar
landen buiten SEPA-gebied
in euro
Wereldbetaling23

Toeslagen overboeking
uitgaand in vreemde valuta
of naar landen buiten SEPAgebied in euro Toeslagen

gedeelde kosten, je betaalt de kosten voor je eigen bank en
de ontvanger betaalt de kosten van zijn bank

21 Dit tarief geldt alleen als je ook de mogelijkheid hebt om deze betaling te doen via Rabo Online Bankieren.
22	SEPA: SingleEuro Payments Area. Bekijk de actuele stand van zaken en een compleet overzicht van alle deelnemende landen op
rabobank.nl/sepa.
Doe je een overboeking in euro naar een buitenlandse rekening die in een andere muntsoort is? Dan zet de buitenlandse bank
je euro’s om naar de muntsoort van de rekening waar je naartoe overboekt. Voor overboekingen naar het Verenigd Koninkrijk
gelden afwijkende afspraken. Kijk op rabobank.nl/gb voor meer informatie.
23	Voor overboekingen in een andere valuta dan de euro gelden variabele wisselkoersen. Met de wisselkoersen berekenen wij de
tegenwaarde in euro van betalingstransacties in die vreemde valuta. Wijzigingen in de wisselkoers zijn direct en zonder nadere
kennisgeving van toepassing. Een indicatie voor de wisselkoers voor Wereldbetalingen vind je op
rabobank.nl/wisselkoersen.
24 	Deze tarieven komen bovenop het basistarief voor een SHA of OUR Wereldbetaling.
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OUR tarieven
Tarief per overboeking
Bijkomende kosten

Tarief

Minimaal

Maximaal

0,1 %

€

€

Wereldbetaling

Alle landen

5,00

25,00

over het bedrag dat
je overmaakt

Inkomende overboekingen
Tarief per ontvangen
overboeking
In euro vanuit landen binnen
SEPA

€

0,00

€
€
€

7,00
0,00
7,00, plus kosten

Eurobetaling

In vreemde valuta of vanuit
landen buiten SEPA in euro
Wereldbetaling SHA
Wereldbetaling OUR
Wereldbetaling BEN

buitenlandse bank25

Betaalverzoek

€

0,00

Uitgaande Euro-incasso
Tarief per ontvangen
overboeking
In euro vanuit landen binnen
SEPA

€

0,00

Weigering voor uitvoering

€

0,00

Storno (weigering na uitvoering)

€

0,00

25	De kosten worden ingehouden op het te ontvangen bedrag.
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Noodgeld (Emergency cash)
Tarief per verstrekking
Opnamebedrag

26

€ 250 t/m € 550

€ 16,50
€ 0,00 bij Rabo TotaalPakket en
Rabo RiantPakket

€ 550,01 t/m € 1.000

€ 22,00
€ 0,00 bij Rabo TotaalPakket en
Rabo RiantPakket

€ 1.000,01 t/m € 2.200

€ 57,25
€ 0,00 bij Rabo RiantPakket

€ 2.200,01 t/m € 6.200

€ 62,75
€ 0,00 bij Rabo RiantPakket

26	Opgenomen bedragen in vreemde valuta worden omgerekend in euro tegen een door Western Union vastgestelde wisselkoers.
Het moment van verwerken van de noodgeldtransactie bepaalt de daadwerkelijk gehanteerde koers.
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Limieten online en telefonisch bankieren
Limiet
€ 50.000 per signeercode27

Rabo Online Bankieren,
Payconiq28 en iDEAL
Rabo Online Bankieren,
Payconiq28 en iDEAL29

Rabo Online Bankieren,
Payconiq32 en iDEAL29

Rabofoon

overboekingen tussen eigen
rekeningen bij de Rabobank

€ 50.000 per betaalopdracht
maximaal € 100.000 per week
zonder Rabo Scanner.

betaalopdracht naar bekende
ontvanger/rekening30/31

€ 2.000 per dag

betaalopdracht naar onbekende
ontvanger/rekening31

€ 1.000 per dag32

verminderd met betalingen die je
via de Rabofoon doet

standaard staat deze limiet op €250
je kunt dit zelf aan- of uitzetten en/
of het bedrag veranderen, maar
nooit hoger instellen dan het
maximumbedrag

betaalopdrachten die niet onder
bovenstaande criteria vallen, betaal je
met de signeercode van je
Rabo Scanner

€ 50.000 per signeercode27

betaalopdracht naar bekende
ontvanger/rekening30/31

€ 2.000 per dag

overboekingen tussen eigen
rekeningen bij de Rabobank

€ 50.000 per betaalopdracht

verminderd met betalingen die je
via Rabo Online Bankieren en/of
iDEAL29 doet

27	Tenzij je andere afspraken met ons hebt gemaakt.
28 Uitsluitend voor Payconiq betalingen met de Rabo Online Bankieren app.
29. iDEAL via de Rabo Online Bankieren app.
30 	Zie voor meer informatie de Voorwaarden voor betalen en online diensten van de Rabobank.
31	Een bekende rekening is een rekening waar in de afgelopen vijftien maanden al eens geld naar is overgemaakt met de
Rabo Scanner of een alternatief hiervoor. Bij een onbekende rekening is dat niet het geval.
32	Betalingen via Rabo Online bankieren, iDEAL en Payconiq betalingen met de Rabo Online Bankieren app en de Payconiq app bij
elkaar opgeteld tellen mee voor de daglimiet.
33 Payconiq betalingen met de Rabo Online Bankieren app en de Payconiq app
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Overige diensten
Overschrijvingsformulieren
aanvragen

bij alle betaalpakketten
en -rekeningen34

€

0,00

Overstapservice

je betalingsverkeer omzetten van
en naar de Rabobank

€

0,00

Aangeleverd via Rabo Online
Bankieren of Rabofoon

Door ons ontvangen op:

Bijgeboekt bij
de bank van
begunstigde:

Eurobetaling

alle dagen van de week: 24 uur per
dag en 7 dagen per week worden
betaalopdrachten direct bijgeboekt,
ook in het weekend en op feestdagen

dezelfde dag

werkdagen voor 15.00 uur

dezelfde werkdag

werkdagen na 15.00 uur, in het
weekend of op een feestdag

eerstvolgende
werkdag

Spoedoverboeking uitgaand in euro
(binnen Nederland)

werkdagen voor 16.30 uur

binnen 1,5 uur

werkdagen na 16.30 uur, in het
weekend of op een feestdag

eerstvolgende
werkdag

Spoedoverboeking uitgaand in euro
(naar een SEPA-land)

werkdagen voor 16.30 uur

dezelfde werkdag

Betaling in euro binnen SEPA-gebied:
alle landen binnen de Europese Unie en
Noorwegen, IJsland, Liechtenstein,
Zwitserland, Monaco, Guernsey, Isle of Man
en enkele overzeese gebieden

werkdagen na 16.30 uur, in het
weekend of op een feestdag

eerstvolgende
werkdag

Overboeking uitgaand in vreemde
valuta of naar landen buiten
SEPA in euro

werkdagen voor 17.30 uur

gemiddeld na
2 werkdagen

Telefonisch/via bank
aangeleverd

Door ons ontvangen op:

Bijgeboekt bij
de bank van
begunstigde:

Spoedoverboeking uitgaand in euro
(binnen Nederland)

werkdagen voor 16.00 uur

binnen 1,5 uur

werkdagen na 16.00 uur, in het
weekend of op een feestdag

eerstvolgende
werkdag

Tijdslimieten betaalopdrachten

naar rekening bij Rabobank, ABN AMRO, ING,
Volksbank en Knab

naar rekening bij andere bank in Nederland
of in een ander Europees land

Wereldbetaling

Tijdslimieten betaalopdrachten

34	Een boekje met overschrijvingsformulieren is kosteloos. Bij het Rabo StudentenPakket, Rabo DirectPakket, Rabo BasisPakket en
Rabo TotaalPakket betaal je wel kosten voor het doen van een overboeking met een overschrijvingsformulier.
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Tijdslimieten betaalopdrachten
Papieren betaalopdracht35

Door ons ontvangen op:

Bijgeboekt bij
de bank van
begunstigde:

Via overschrijvingsformulier of
acceptgiro

werkdagen

na 2 werkdagen

Door ons ontvangen op:

Bijgeboekt op je
rekening

Schriftelijk, via je bank of telefonisch

werkdag voor uitvoering voor 12.00 uur

niet van toepassing

Rabo Online Bankieren

werkdag voor uitvoering voor 12.00 uur

niet van toepassing

Schriftelijk, via je bank of telefonisch

56 dagen na uitvoering voor 13.00 uur

dezelfde dag

Rabo Online Bankieren

56 dagen na uitvoering voor 23.59 uur

dezelfde dag

Tijdslimieten Euro-incasso
Afkeuren Euro-incasso
Voor uitvoering Euro-incasso (weigering)

Na uitvoering Euro-incasso (storno)

35	Een boekje met overschrijvingsformulieren is kosteloos. Bij het Rabo StudentenPakket, Rabo DirectPakket, Rabo BasisPakket en
Rabo TotaalPakket betaal je wel kosten voor het doen van een betaling met een overschrijvingsformulier. Zie daarvoor de kosten
elders in dit document.
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