Tarieven en limieten particulier
betalingsverkeer 2011

Betaalpakketten en betaalrekeningen
Rabo RiantPakket

Tarief per kwartaal

met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas
extra Rabo GoldCard
extra Rabo WereldPas
extra Betaalrekening

€
€
€
€

15,30
6,85
1,95
2,60

Rabo TotaalPakket

met RaboCard en Rabo WereldPas
extra RaboCard
extra Rabo WereldPas
extra Betaalrekening

€
€
€
€

10,25
2,90
1,95
2,60

Rabo DirectPakket

met Rabo WereldPas
extra Rabo WereldPas
met Rabo BaseCard
extra Betaalrekening

€
€
€
€

4,40
3,95
3,95
2,60

Rabo BasisPakket

met Rabo WereldPas
extra Rabo WereldPas
met Rabo BaseCard
extra Betaalrekening

€
€
€
€

5,60
3,95
3,95
2,60

met Rabo WereldPas
met Rabo BaseCard

€

gratis
3,50

Rabo StudentenPakket

Rabo JongerenRekening

Rabo TopKidRekening

met Rabo WereldPas
met Internetbankieren

gratis
gratis

(v.a. 15 jaar)

met Rabo TopKidpas

gratis
Tarief per maand

Vreemde Valuta Rekening

Versie 1 augustus 2011

betaalrekening

€

4,00
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Rekeningafschriften

Tarief per kwartaal

Rabo DirectPakket en
Rabo StudentenPakket
Overige rekeningen / pakketten
*Bij Rabo TopKidRekening en
Rabo JongerenRekening gratis.
Elke volgende € 0,23 per stuk

maandelijks (digitaal)
maandelijks (papier, digitaal, braille)
tweewekelijks (papier, braille)*
wekelijks (papier, braille)*

gratis
gratis
1,50
3,00

€
€

Tarief per stuk
**Bij Rabo TopKidRekening en
Rabo Jongeren-Rekening gratis.

extra kopie-afschrift, tegelijk met het origineel**
heraanmaak overzicht mutaties

€
€

0,45
5,00

(waarvan 2 gratis per jaar, mits niet ouder dan 15 maanden)

Mobiele diensten

Tarief per minuut

Internetbankieren

Rabofoon

Rabo Mobielbankieren

in combinatie met Rabo RiantPakket,
Rabo TotaalPakket, Rabo DirectPakket,
Rabo BasisPakket, Rabo StudentenPakket en
Rabo JongerenRekening
vanuit Nederland 0900 – 0909
vanuit het buitenland +31 499 499 199

gratis
€
0,15
varieert per land

abonnement

gratis

Rabo Alerts
Voor zowel de Rabo Roodstand Alert als de
Rabo Bijschrijving Alert geldt een vrije voet
van 12 stuks per jaar in combinatie met een
Rabo RiantPakket, Rabo TotaalPakket ,
Rabo DirectPakket of Rabo StudentenPakket.
Voor Rabo Saldo SMS in combinatie met
Rabo Mobiel geldt een vrije voet
van 52 stuks per jaar.

Tarief per alert
Rabo Roodstand Alert
Rabo Bijschrijving Alert
overige automatische alerts
alerts op afroep (waaronder Rabo Saldo SMS)
Rabo Alerts via IMS

0,20
0,20
0,20
0,20
gratis

€

0,20

(bij Rabo JongerenRekening of Rabo StudentenPakket)

Rabo NotaBox Alerts
SMS Betalen

€
€
€
€

overboeking van MiniTix portemonnee naar betaalrekening

gratis

Tarief bij overschrijding

Effectief

Ongeoorloofd rood staan

Keuze Plus Hypotheek
Rabo WereldPas

1 augustus 2011

12,9%

Tarief per kwartaal
€

3,95
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Geld opnemen

Tarief per opname

Geld opnemen in Euro
*Bij een buitenlandse geldautomaat kan het
voorkomen dat die bank kosten in rekening
brengt voor het gebruik van de geldautomaat.
U wordt hierover tijdens de geldopname
geïnformeerd.

aan de balie in Nederland
aan de balie met creditcard tot € 150,voor hogere bedragen over het hele geldbedrag
bij geldautomaten* met bankpas
bij geldautomaten* met creditcard

in vreemde valuta in het
buitenland
*Bij een buitenlandse geldautomaat kan het
voorkomen dat die bank kosten in rekening
brengt voor het gebruik van de geldautomaat.
U wordt hierover tijdens de geldopname
geïnformeerd.
** bij Rabo TotaalPakket en Rabo RiantPakket
gratis; de 1% koersopslag wordt wel berekend.

Opname Euromunten

bij geldautomaten* met bankpas**
bij geldautomaten* met creditcard
aan de balie met creditcard tot € 150,voor hogere bedragen over het hele geldbedrag

€

€
Per
opname
€ 2,00
€ 4,50
€ 4,50
3%

gratis
4,50
3%
gratis
4,50
Koersopslag
+1%
+1½%
+1½%
+1½%

Rabobank gebruikt de wisselkoers zoals door Mastercard (bankpas en creditcard) en/of VISA
(creditcard) wordt vastgesteld en verhoogt deze met een koersopslag van 1% voor gebruik
met de bankpas en met 1,5% voor gebruik met de creditcard. Het moment van verwerken van
de opname is bepalend voor de daadwerkelijk gehanteerde koers.

muntrol - per rol

Betalen

€

0,25

Tarief per betaling
bij betaalautomaten
in Euro

bij betaalautomaten
in vreemde valuta

met bankpas
met creditcard
met bankpas, per betaling/transactie
met creditcard, per betaling/transactie

gratis
gratis
1 % koersopslag
1½ % koersopslag

Rabobank gebruikt de wisselkoers zoals door Mastercard (bankpas en creditcard) en/of VISA
(creditcard) wordt vastgesteld en verhoogt deze met een koersopslag van 1% voor gebruik
met de bankpas en met 1,5% voor gebruik met de creditcard. Het moment van verwerken van
de betaling is bepalend voor de daadwerkelijk gehanteerde koers.

Geld storten

Tarief per storting
in Euro

* de eerste zes stortingen per jaar op eigen
rekening zijn gratis. Storten op een
Rabo TopKidRekening en een
Rabo JongerenRekening is gratis.

in vreemde valuta

op eigen rekening*
op rekening van een derde

€
€

6,30
7,50

tot € 3.000
€ 3.000 tot € 7.500
€ 7.500 tot € 12.000
boven € 12.000

€
€
€
€

6,00
10,00
15,00
25,00

Voor betaaldiensten die worden uitgevoerd in een andere valuta dan de euro gelden referentiewisselkoersen. Voor het verwerken van stortingen in vreemde valuta maakt Rabobank gebruik
van een externe partij. De koers voor de stortingen is de koers die geldt op de dag dat de
storting bij de externe partij wordt verwerkt. Verwerking van de storting vindt later plaats dan
het moment van aanlevering bij uw Rabobank. Hierdoor kan de Rabobank deze koers niet
vooraf meedelen. Per transactie wordt een koersopslag berekend die per valutasoort verschilt.
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Geld bestellen

Tarief per bestelling
in Euro

in vreemde valuta of
tegenwaarde

via internet
via lokale bank
via
via
via
via

gratis
gratis

internet tot € 450
internet boven € 450
lokale bank tot € 450
lokale bank boven € 450

€
€
€
€

Overboeken

5,00
6,50
6,50
6,50

Tarief per overboeking

Overboeking in Euro, binnenland

Acceptgiro

Overboeking in Euro, buitenland
Zie landentabel voor welk product
bij welk land mogelijk is

via elektronisch bankieren
via iDeal
via Notabox
via overschrijvingsformulier bij Rabo DirectPakket
en Rabo StudentenPakket
via overschrijvingsformulier overige
pakketten en rekeningen
spoedbetaling via bank/telefonisch
spoedbetaling internetbankieren
via elektronisch bankieren
via post bij Rabo DirectPakket en
Rabo StudentenPakket
via post overige pakketten en rekeningen

€

gratis
gratis
gratis
0,30

€
€

gratis
10,00
4,00
gratis

€

0,30
gratis

Eurobetaling

elektronisch

gratis

Toeslagen Eurobetaling

handmatig
spoed
handmatig en spoed

€
€

gratis
4,00
10,00

(SHA)

(OUR)

(BEN)

Ieder betaalt de kosten van
de eigen bank

Opdrachtgever betaalt
alle kosten

Begunstigde betaalt
alle kosten

WereldBasis

elektronisch

€

10,00

€

7,00

€

18,00

€ 10,00

+ toeslag uit tabel
OUR tarieven

€

0,00

€

7,00

+ toeslag uit tabel
OUR tarieven

€

0,00

€ 18,00

+ toeslag uit tabel
OUR tarieven

€

0,00

€
€
€

5,00
7,00
5,00

WereldBasis Speciaal

elektronisch
WereldPlus

elektronisch
Toeslagen WereldBasis,
WereldBasis Speciaal en WereldPlus

handmatig
spoed
overige instructies

(alleen mogelijk bij WereldPlus)

Voor betaaldiensten die worden uitgevoerd in een andere valuta dan de euro gelden referentiewisselkoersen. Met de referentiewisselkoersen berekenen wij de tegenwaarde in euro van
betalingstransacties in die vreemde valuta. Per transactie wordt een koersopslag berekend die
per valutasoort verschilt. Wijzigingen in deze referentiewisselkoers zijn onmiddellijk en zonder
nadere kennisgeving van toepassing.

1 augustus 2011
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OUR tarieven per land

Tarief per overboeking

Landen
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Frans Guyana,
Gibraltar, Griekenland, Groot-Brittannië (inclusief Noord-Ierland), Guadeloupe, Hongarije,
Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Martinique,
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Azoren en Madeira), Réunion,
Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief Canarische Eilanden, Ceuta en Mellilla),
Tsjechië, Zweden, Zwitserland
Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Verenigde Staten.
Aruba, Marokko, Nederlandse Antillen, Suriname, Turkije.
Andorra, Faeröer Eilanden, Frans Polynesië, Franse Zuid. Territoria, Groenland, Indonesië,
Kroatië, Hongkong, Mayotte, Monaco, Montenegro,Nieuw- Caledonië, Saint Pierre & Miquelon,
San Marino, Thailand, Tunesië, Vaticaanstad, Wallis & Futuna, Zuid-Afrika, Macedonië, Servië
Rest van de wereld (WereldPlus landen).

Tarief

Minimaal

Maximaal

n.v.t.

€ 3,00

€ 3,00

0,3%
0,5%

€ 5,00
€ 7,50

€ 15,00
€ 25,00

0,7%

€ 10,00

€ 35,00

0,7%

€ 10,00

€ 35,00

Landentabel per product
Eurobetaling

WereldBasis

WereldBasis Speciaal
WereldPlus

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Frans Guyana,
Gibraltar, Griekenland, Groot-Brittannië (inclusief Noord-Ierland), Guadeloupe, Hongarije,
Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Martinique,
Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Azoren en Madeira),
Réunion, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief Canarische Eilanden, Ceuta en
Melilla), Tsjechië, Zweden, Zwitserland
Alle landen van Eurobetaling, Andorra, Canada, Faeröer Eilanden, Frans Polynesië,
Frans Zuid. Territioria, Groenland, Guernsey, Hongkong, Indonesië, Isle of Man, Jersey,
Mayotte, Nieuw-Caledonië, Nieuw-Zeeland, Sant Pierre & Miquelon, San Marino, Servië,
Thailand, Tunesië, Vaticaanstad, Verenigde Staten, Wallis & Futuna, Zuid-Afrika
Aruba, Marokko, Nederlandse Antillen, Turkije, Suriname
Geldt voor alle landen in de wereld

Inkomende overboekingen

Tarief per overboeking
Eurobetaling
toeslag spoed
Wereldbetaling
toeslag spoed
toeslag overige instructies

Cheques

gratis
gratis

(advisering van betaling)

€
€
€

10,00
7,00
5,00

Tarief per cheque
Verzilveren cheques

* Deze kosten worden ook in rekening
gebracht als de incasso geen resultaat heeft

bijschrijven 'Onder Gewoon Voorbehoud'
€
22,50
bijschrijven Incasso*
€ 65,00 + kosten buitenlandse bank
onbetaald melding ‘Onder Gewoon Voorbehoud’
€
22,50
Voor betaaldiensten die worden uitgevoerd in een andere valuta dan de euro gelden
referentiewisselkoersen. Met de referentiewisselkoersen berekenen wij de tegenwaarde in euro
van betalingstransacties in die vreemde valuta. Per transactie wordt een koersopslag berekend
die per valutasoort verschilt. Wijzigingen in deze referentiewisselkoers zijn onmiddellijk en
zonder nadere kennisgeving van toepassing.
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Limieten geldopname
Chipknip

Rabo WereldPas
In combinatie met Rabo Basispakket,
Rabo DirectPakket, Rabo TotaalPakket en
Rabo StudentenPakket
*Buitenlandse banken kunnen lagere
opnamelimieten hanteren

Rabo WereldPas
In combinatie met Rabo RiantPakket
*Buitenlandse banken kunnen lagere
opnamelimieten hanteren

Creditcards

Rabo WereldPas
voor jongeren 12 t/m 17 jaar
*Buitenlandse banken kunnen lagere
opnamelimieten hanteren

opladen: minimaal
maximum saldo
maximum betaling

€
5,00
€
250,00
saldo op chipknip

Rabobank geldautomaat
geldautomaat andere bank in Nederland

€
€

1.250,00 per week
250,00 per dag

betaalautomaat in Nederland
geldautomaat in het buitenland*
betaalautomaat in het buitenland*

€
€
€

5.000,00 per week
500,00 per dag
500,00 per dag

Rabobank geldautomaat
geldautomaat andere bank in Nederland
betaalautomaat in Nederland
geldautomaat in het buitenland*
betaalautomaat in het buitenland*

€
€
€
€
€

geldautomaat in binnen- of buitenland
aan de balie

€
€

Rabobank geldautomaat
geldautomaat andere bank in Nederland
betaalautomaat in Nederland
geldautomaat in het buitenland*
betaalautomaat in het buitenland*

€
€
€
€
€

Rabo BaseCard
RaboCard
Rabo GoldCard
betaling via betaalautomaat, telefoon of
internet

€
€
€

1.000,00 per maand
2.500,00 per maand
10.000,00 per maand

€

10.000,00 per dag

5.000,00
250,00
10.000,00
500,00
500,00

per
per
per
per
per

week
dag
week
dag
dag

750,00 per dag
1.000,00 per dag
500,00
250,00
1.250,00
500,00
500,00

per
per
per
per
per

week
dag
week
dag
dag

Bestedingslimieten
Creditcards

Wisselkoersen

1 augustus 2011

Voor betaaldiensten die worden uitgevoerd in een andere valuta dan de euro, gelden
referentiewisselkoersen. Met de referentiewisselkoersen berekenen wij de tegenwaarde in euro
van betalingstransacties in die vreemde valuta. Wijzigingen in deze referentiewisselkoers zijn
onmiddellijk en zonder nadere kennisgeving van toepassing.
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Overig
Emergency Cash
Bij het Rabo TotaalPakket is Emergency Cash
tot € 1.000 kosteloos. Voor opnames boven
€ 1.000 worden nevenstaande tarieven
in rekening gebracht.
Bij het Rabo RiantPakket is Emergency Cash
tot € 5.000 kosteloos.
Bij Rabo DirectPakket en Rabo BasisPakket
worden de volledige kosten
in rekening gebracht.

Notabox
Overschrijvingsformulieren
Overstapservice

1 augustus 2011

cash opnamebedragen

Tarief per verstrekking

€ 250,00 t/m € 550,00
€ 550,01 t/m € 1.000,00
€ 1.000,01 t/m € 2.200,00
€ 2.200,01 t/m € 5.000,00

€
€
€
€

16,50
22,00
57,25
62,75

Bedragen worden omgerekend naar euro's tegen een door Western Union vastgestelde
wisselkoers. Het moment van verwerken van de Emergency Cash transactie is bepalend voor de
daadwerkelijk gehanteerde koers.

gebruik Notabox

gratis

overschrijvingsformulieren

gratis

omzetting van uw betalingsverkeer van en naar Rabobank

gratis
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