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Partijen:
1. ASN Bank, een handelsnaam van de Volksbank N.V., gevestigd in Utrecht en ingeschreven bij KvK Midden-Nederland
onder nr. 16062338, hierna te noemen ‘ASN Bank’.
2. De klant, zoals hierboven in de klantgegevens genoemd, hierna te noemen: de Klant.
sluiten hierbij deze overeenkomst ASN Mobiel Bankieren om de Klant toegang te geven tot en gebruik te maken van
ASN Mobiel Bankieren (hierna Overeenkomst genoemd).
De Overeenkomst heeft betrekking op de volgende onderdelen:
• Gebruik van ASN Mobiel Bankieren met bijbehorende applicatie, die de Klant op zijn mobiele telefoon of tablet heeft
geïnstalleerd.
• Het persoonlijke beveiligingsmiddel mobiele pincode (door de Klant bij het eerste gebruik van de app zelf aangemaakt).
In de Voorwaarden ASN Mobiel Bankieren staat beschreven waarvoor de Mobiele Pincode kan worden gebruikt en welke
limieten gelden voor ASN Mobiel Bankieren. Meer informatie over de geldende limieten staat op asnbank.nl/mobielbankieren.
De Klant maakt al gebruik van ASN Online Bankieren en heeft daarvoor al eerder een overeenkomst met ASN Bank gesloten.
Het gebruik van ASN Mobiel Bankieren is alleen mogelijk als de Klant gebruik maakt van ASN Online Bankieren. Via ASN Mobiel
Bankieren krijgt de Klant toegang tot alle rekeningen die ook in ASN Online Bankieren zichtbaar zijn.
De Klant heeft het recht de Overeenkomst binnen 14 dagen na de datum die op deze Overeenkomst vermeld staat kosteloos
te ontbinden (recht van bedenktijd). Meer informatie over het recht van bedenktijd staat in de ASN Bank Dienstenwijzer
Door digitale ondertekening van de Overeenkomst geeft de Klant aan ASN Bank opdracht tot de uitvoering van de Overeenkomst. Dit is al tijdens de bedenktijd.
Op de Overeenkomst zijn van toepassing:
• Voorwaarden ASN Mobiel Bankieren
• Voorwaarden ASN Online Bankieren
• Tarievenwijzer
• de Algemene Bankvoorwaarden
• het Privacy- en cookiereglement
• ASN Dienstenwijzer.
De Klant verklaart:
• Van de hierboven genoemde voorwaarden en documenten kennis te hebben genomen.
• Akkoord te gaan met de inhoud en het van toepassing zijn van al deze documenten op de Overeenkomst.
• Een exemplaar van de Overeenkomst waarin de gegevens van de Klant zijn opgenomen is na het afsluiten beschikbaar in
ASN Online Bankieren. De Overeenkomst staat in het menu onder ‘ASN Mobiel Bankieren’. Daar kan de Klant de Overeenkomst inzien, downloaden, printen en opslaan. Ook de voorwaarden en overige documenten die van toepassing zijn, kan de
Klant via dat persoonlijke exemplaar inzien, downloaden, printen en opslaan.
• Dat de bovengenoemde persoonsgegevens juist zijn
• Te accepteren dat deze persoonsgegevens door de Volksbank N.V. (waarvan ASN Bank deel uitmaakt) worden verwerkt
conform het Privacy- en Cookie reglement en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.
• ASN Bank toestemming te geven om in het vervolg ook elektronisch, zoals onder andere via ASN Mobiel Bankieren of
via ASN Online Bankieren met de Klant te communiceren. Bijvoorbeeld als de voorwaarden wijzigen.
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