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1  Ga veilig om met uw betaalpas 

 Bewaar uw betaalpas altijd zorgvuldig. 

 Laat uw pas nooit onbeheerd achter. Ook niet 

bijvoorbeeld in uw auto of op uw werkplek. 

 Berg uw betaalpas na gebruik meteen op. 

 Stop uw betaalpas op een niet zichtbare plaats. 

 Gebruik uw betaalpas altijd zorgvuldig. 

 Leen uw betaalpas nooit uit. 

 Controleer dagelijks of u nog in het bezit bent van 

uw betaalpas. 

 Controleer na een betaaltransactie (of geld-

opname) of u uw eigen betaalpas terug krijgt. 

2  Houd uw pincode altijd geheim 

 Geef uw pincode nooit aan anderen. 

 Bankmedewerkers en politie vragen nooit naar uw 

pincode. 

 Laat onder geen beding iemand meekijken als u 

uw pincode intoetst. 

 Scherm het intoetsen van uw pincode af met uw 

andere hand of met uw portemonnee. 

 Laat u niet afleiden tijdens het pinnen. 

 Vernietig direct na ontvangst van uw pincode het 

formulier waarop uw pincode staat vermeld. 

 Schrijf uw pincode nooit op, ook niet versleuteld. 

 Gebruik uw pincode nooit voor andere doeleinden, 

zoals de toegang tot uw mobiele telefoon of als 

code van uw tankkaart. 

 . 

3  Draag het meldnummer blokkeren bij u ► 

 Meldt verlies of diefstal onmiddellijk via het  juiste 

meldnummer en laat uw betaalpas blokkeren. 

 De medewerkers van de centrales zijn 24 uur per 

dag, 7 dagen per week bereikbaar. Zij zorgen dat 

uw betaalpas meteen wordt geblokkeerd. 

 Vermoedt u dat er misbruik wordt gemaakt van uw 

betaalpas? Neem onmiddellijk contact op met het 

meldnummer van uw bank. Meld de fraude en laat 

uw betaalpas blokkeren. 

 Doe bij diefstal en fraude aangifte bij de politie. 

 

4  Kunt u veilig betalen? 

 Het toetsenbord van de betaalautomaat (voorzien 

van een beschermkapje) moet zodanig zijn 

opgesteld dat u voldoende privacy heeft bij het 

intoetsen van uw pincode. 

 Het intoetsen van de pincode mag niet vanaf een 

verhoging, via spiegels, camera’s of andere 

manier worden waargenomen. 

 Het verdient de aanbeveling te allen tijde zelf de 

bankpas door de kaartlezer te halen.  

 Als dit niet mogelijk is, zorg er dan in ieder geval 

voor dat uw pinpas tijdens het pinnen altijd in het 

zicht blijft. 

 Ga niet in op aanbod van hulp van derden.  

 Toets nooit uw pincode nogmaals in als een 

‘behulpzaam’ persoon u dat adviseert. 

 

Banken in Nederland handhaven strikte veiligheidsmaatregelen in het betalingsverkeer 

U kunt zelf ook een steentje bijdragen aan een zorgvuldig gebruik van de betaalpas en de pincode 

5  Meld onveilige omstandigheden 

 Als u vindt dat de omstandigheden bij een 

betaalautomaat een veilig gebruik van de 

betaalpas en pincode niet mogelijk maken, meld 

dit dan via het landelijke meldnummer: 

(088) 385 65 55. 

 Het nummer is van maandag tot en met zaterdag 

bereikbaar van 08.30 tot 18.00 uur en op zondag 

van 11.00 tot 18.00 uur.  

 Uw melding wordt strikt vertrouwelijk behandeld 

waardoor u verzekerd bent van anonimiteit. 

 Telefoonnummers vanuit Nederland: 

 ABN AMRO 0900 0024 

 ING Bank 020 228 88 00 

 Rabobank 088 722 67 67 

 SNS Bank 0800 03 13 

 Andere banken 0800 03 13 

 Telefoonnummers vanuit het buitenland: 

 ABN AMRO +31 (0) 10 241 17 20 

 ING Bank +31 (0) 20 228 88 00 

 Rabobank +31 (0) 88 722 67 67 

 SNS Bank +31 (0) 88 385 53 72 

 Andere banken  +31 (0) 88 385 53 72 

Meldnummers bij verlies of diefstal 


