Handleiding
Digitaal Bankieren
ASN Online Bankieren & App ASN Mobiel Bankieren
November 2020

In deze handleiding leest u hoe u online kunt bankieren via onze verschillende online kanalen.
Heeft u na het lezen van onze handleiding nog vragen? Neem dan contact op met de ASN Klantenservice via
070 - 35 69 335, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en 18.00 uur. Of stel uw vraag per
e- mail via informatie@asnbank.nl
Kijk eventueel op onze website bij de veel gestelde vragen, mogelijk vindt u daar een antwoord op uw vraag.
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1. Contactpagina ASN Bank
Heeft u een vraag of opmerking aan een medewerker van de ASN Klantenservice? Hieronder vindt u onze
openingstijden en de contactmogelijkheden.

1.1 Chat met de ASN Klantenservice
Chat met ons op werkdagen. Op onze homepage asnbank.nl vindt u de chat optie. Klik op de rode knop "Start
een chat" rechts onderin om een chat te starten met een medewerker van de ASN Klantenservice. Door drukte
kan het voorkomen dat u langer moet wachten op een beschikbare medewerker is.

1.2 E-mail sturen naar de ASN Klantenservice
Mail met de klantenservice op informatie@asnbank.nl
Wij lezen uw e-mail tijdens openingstijden en beantwoorden uw e-mail zo spoedig mogelijk.

1.3 Bel de ASN Klantenservice
Telefoonnummer: 070 - 35 69 335
Openingstijden: 08.00 t/m 18.00 uur voor vragen. Voor een calamiteit 24/7.
Volg buiten de openingstijden de aanwijzingen op het bandje. Bel direct naar ASN Bank als u het vermoeden
heeft van fraude. Bij verlies of diefstal van uw betaalpas kunt u ook via online en mobiel bankieren direct zelf
uw pas blokkeren.

1.4 Contact per post
Een brief sturen kan altijd. De brief wordt gelezen op werkdagen en binnen 5 werkdagen beantwoord.
Postadres vanuit Nederland
(zonder postzegel)
ASN Bank, Antwoordnummer 1188,
2501 WB Den Haag

Postadres vanuit Buitenland
(voldoende frankeren)
ASN Bank, Postbus 93514,
2509 AM Den Haag

1.5 Kantoor ASN Bank in Den Haag
Ons kantoor bevindt zich in Den Haag en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer of met de auto. Vanaf
CS is het ongeveer 10 minuten lopen naar ons pand. In de directe omgeving van het kantoor is het mogelijk om
(tot 14.00 uur) betaald te parkeren. Het kantoor is gesloten vanaf 17.30 uur voor bezoekers.
Adresgegevens
Bezuidenhoutseweg 153
2594 AG Den Haag
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2. Inlogmiddelen en ondertekenen
Het is wel zo’n veilig idee: alleen u heeft online toegang tot uw (bank)gegevens. Welk inlogmiddel u gebruikt is
afhankelijk van het soort rekening dat u bij ASN Bank heeft. Als spaar- of beleggingsklant ontvangt u van ons
een Toegangsnaam en een Wachtwoord. Klanten met een betaalrekening gebruiken een digipas of de app om
mee in te loggen. Heeft u meerdere soorten rekeningen? Dan vervallen de Toegangsnaam en Wachtwoord.

2.1 Inloggen, ondertekenen en de app registeren als betaalklant
Welk inlogmiddel u gebruikt is afhankelijk van de soort betaalrekening die u opent bij ASN Bank. In de
onderstaande tabel een overzicht van wat u kunt gebruiken en van ons ontvangt als rekeninghouder van een
betaalrekening.
Soort betaalrekening

Inloggen en ondertekenen met

Registreren app met

ASN Bankrekening

ASN Digipas
QR-code

ASN Digipas
ASN Betaalpas
NAWG (zie hfd 9.1)

ASN Betalen Zelfstandigen

ASN Digipas
QR-code

ASN Digipas
ASN Betaalpas
NAWG

ASN Studentenrekening

QR-code

ASN Betaalpas
NAWG

ASN Jongerenrekening 18+

QR-code

ASN Betaalpas
NAWG

ASN Jongerenrekening 18- *

ASN Digipas
QR-code

ASN Digipas
ASN Betaalpas
NAWG

ASN Juniorrekening*

Toegangsnaam en Wachtwoord

Toegangsnaam en Wachtwoord

*De wettelijk vertegenwoordiger van de deze rekeningen ontvangt van ons een ASN Digipas.

2.2 Inloggen, ondertekenen en de app registeren als spaar- of beleggingsklant
Als spaar- of beleggingsklant ontvangt u van ons een Toegangsnaam en een Wachtwoord om in te loggen in
online en mobiel bankieren. Opent u daarna een betaalrekening? Afhankelijk van welke rekening u opent
ontvangt u van een digipas of gebruikt u de app. Uw Toegangsnaam en Wachtwoord komen te vervallen.

2.3 Toegangsnaam en Wachtwoord
Met een Toegangsnaam en Wachtwoord heeft u online toegang tot uw rekeningen en kunt u de App Mobiel
Bankieren registreren. De rekeninghouder van een ASN Juniorrekening ontvangt van ons ook een
Toegangsnaam en Wachtwoord.
Toegangsnaam en Wachtwoord wijzigen
Uw Toegangsnaam en Wachtwoord kunt u eenvoudig zelf wijzigen binnen ASN Online Bankieren. Na inloggen
klikt u op ‘Instellingen’ > ‘Persoonlijke gegevens’ > ‘Inlogmiddelen beheren’. Op die pagina ziet u uw huidige
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inloggegevens en de mogelijkheid om deze te wijzigen. Klanten met een betaalrekening kunnen geen
toegangsnaam en wachtwoord (her)aanvragen.

2.4 ASN Digipas
Met de digipas kunt u inloggen en ondertekenen in ASN Online Bankieren en de App ASN Mobiel Bankieren
registreren. Als u een spaar- en/of beleggingsrekening opent heeft u met dezelfde digipas toegang tot al deze
rekeningen.
Digipas kapot, code vergeten of foutmelding?
Bent u uw ASN Digipas kwijt of is deze gestolen? Neem dan direct contact op met de ASN Klantenservice (zie
hoofdstuk 1 voor onze contactgegevens).
Sommige problemen met de ASN Digipas kunt u eenvoudig zelf oplossen via ASN Online Bankieren. Is uw
digipas kapot of is de batterij bijna leeg? Dan kunt u via ASN Online Bankieren een nieuwe digipas
(her)aanvragen. Maar mogelijk is er iets anders aan de hand, lees daarom de tips op onze website.
Digipas gebruiksklaar maken
Voor het gebruiksklaar maken van uw ASN Digipas heeft u een 5-cijferige initiële pincode ontvangen. Deze code
wijzigt u de eerste de eerste keer dat u de ASN Digipas gebruikt in een persoonlijke 5-cijferige code.
Dit kunt u als volgt doen:

1. Zet de digipas aan door op de pijltjestoets te drukken. In het scherm verschijnt: ‘PIN_ _ _ _ _’.
2. Toets de pincode in die u van de ASN Bank heeft ontvangen. Herstel een eventuele typefout
met de pijltjestoets. In het scherm verschijnt: ‘NEW PIN’.
3. Toets een zelfgekozen 5-cijferige code in. In het scherm verschijnt: ‘PIN CONF’.
4. Toets nogmaals uw eigen 5-cijferige code in. In het scherm verschijnt: ‘NEW PIN CONF’. Uw
pincode is gewijzigd.

Let op!
Verschijnt in het scherm van uw ASN Digipas ‘LOCK PIN’? Noteer dit nummer, deze heeft u namelijk nodig
om een nieuwe code aan te vragen. U kunt een deblokkeringscode als volgt aanvragen:
•
•

Kunt u inloggen met QR-code of op een andere wijze? Dan kunt u een deblokkeringscode aanvragen via
ASN Online Bankieren. Klik na het inloggen onder "Instellingen" > "ASN Wereldpas en ASN Digipas".
Selecteer de optie "Digipas deblokkeren (LOCK PIN)" en volg de aanwijzingen op het scherm.
Lukt inloggen niet? Dan kunt u de deblokkeringscode aanvragen via de ASN Klantenservice. Bel
daarvoor naar 070 - 35 69 335, bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.

Bent u de eerste pincode van de ASN Bank kwijt? Of uw eigen pincode vergeten? Toets dan vijf maal een
willekeurige pincode in. U krijgt de code FAIL 1 als u één keer de foute pincode gebruikt, FAIL 2 na twee
foute pogingen etc. Na vijf pogingen geeft de Digipas de code ‘LOCK PIN’. Noteer dit nummer.
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2.5 QR-code
Naast inloggen met Toegangsnaam en Wachtwoord en/of digipas, kunt u ook inloggen en ondertekenen met
een QR-code. Daarvoor heeft u wel een registratie nodig in de App ASN Mobiel Bankieren op een telefoon of
tablet. Heeft u zowel een particuliere als zakelijke ASN-betaalrekening? Dan gebruikt u de QR-code scanner die
u vindt op de inlogpagina van uw zakelijke of particuliere App ASN Mobiel Bankieren.

2.6 Mobiele pincode, vingerafdruk en gezichtsherkenning
Als u de App ASN Mobiel Bankieren installeert en registreert, doorloopt u enkele stappen. U start met het
kiezen van een 5-cijferige mobiele pincode. Indien gewenst en afhankelijk van uw toestel stelt u (indien
gewenst) vervolgens uw vingerafdruk of gezichtsherkenning in. Met deze pincode, vingerafdruk of
gezichtsherkenning kunt u voortaan inloggen en/of ondertekenen.

Vingerafdruk of gezichtsherkenning gebruiken
Gebruik de vingerafdruk mogelijkheid alleen als u uw mobiel of tablet niet deelt met anderen. Want alle
vingerafdrukken die u instelt, kunnen ook inloggen op en betalen via uw apps. Als uw toestel inloggen en
ondertekenen via gezichtsherkenning ondersteunt, kunt u op dat toestel niet inloggen en ondertekenen met
uw vingerafdruk.
Veilig betalen met mobiele pincode, vingerafdruk of digipas tot de pincodelimiet
U kiest zelf tot welk bedrag u per dag kunt overboeken met uw mobiele pincode op uw telefoon(s). Dat kan tot
de maximale limiet: € 25.000. De gekozen daglimiet geldt voor alle apparaten en omgevingen waarin u
overboekingen en betalingen verzendt. Dus voor zowel binnen online als mobiel bankieren.
Bedragen boven de ingestelde daglimiet ondertekent met uw digipas. Wilt u liever altijd met de digipas
ondertekenen? Kies dan tijdens het registreren voor 'Altijd digipas'.

2.7 Inlogmiddelen beheren
Binnen ASN Online Bankieren en de App ASN Mobiel Bankieren vindt u een overzicht van alle inlogmiddelen die
geregistreerd staan op uw naam of waar u een rol op heeft. U kunt ze als volgt inzien:
•
•

ASN Online Bankieren via ‘Instellingen’ > ‘Persoonlijke gegevens’ > ‘Inlogmiddelen beheren’.
ASN Mobiel Bankieren via ‘Instellingen’ > ‘Inloggen en limieten’ > ‘Inlogmiddelen’.

Zowel de door uzelf geregistreerde als de (nog geldige) inlogmiddelen die u van ons heeft ontvangen zijn
zichtbaar. U kunt direct de limiet van een inlogmiddel wijzigen.
Ziet u een inlogmiddel die u niet meer gebruikt? Verwijder deze dan uit de lijst zodat u veilig kunt blijven
bankieren. Goed om te weten: het verwijderen van een toestel kan alleen als u er op dat moment niet mee
bent ingelogd.

2.8 Limieten
Heeft u een betaalrekening? Dan logt u in met de digipas of met de app (QR-code). Heeft u een ASN- spaar of
beleggingsrekening? Dan kunt u naast de app ook uw Toegangsnaam en Wachtwoord gebruiken. Met deze
inlogmiddelen kunt u ook opdrachten ondertekenen. Tot welk bedrag u met welk middel dagelijks maximaal
mag overboeken zit u in onderstaande tabellen.
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Onderstaande limieten gelden als u een opdracht verzendt vanaf een spaar- of beleggingsrekening.

Ondertekenen met

Overboeking tussen
eigen rekeningen

Overboeking naar de
vaste tegenrekening

Overboeking naar een
externe rekening

Toegangsnaam en
wachtwoord

€ 250.000

€ 50.000

n.v.t.

QR-code, mobiele pincode,
vingerafdruk of Face ID*

€ 250.000

€ 50.000

n.v.t.

Onderstaande limieten gelden als u een opdracht verzendt vanaf een betaalrekening.

Ondertekenen met

Overboeking tussen eigen
rekeningen

Overboeking naar een externe
rekening

QR-code, mobiele pincode,
vingerafdruk of Face ID*

€ 250.000

€ 25.000

ASN Digipas

€ 1.250.000

€ 25.000 (standaard)
€ 100.000
€ 250.000

* Om hiervan gebruik te kunnen maken heeft u een registratie nodig in de App ASN Mobiel Bankieren.
Daglimiet digipas veranderen
Standaard staat de limiet van een digipas op € 25.000. Wilt u als particuliere klant meer kunnen overboeken?
Dan kunt u de daglimiet van uw digipas tijdelijk verhogen tot € 250.000 of permanent verhogen tot € 100.000.
Totale dagbesteding
Het inlogmiddel met het hoogste limiet is uw maximale dagbesteding. De inlogmiddelen met een lager limiet
vallen altijd binnen deze bestedingsruimte. De verschillende limieten worden niet bij elkaar opgeteld. Alle
overboekingen die u vandaag ondertekent ook de ingeplande, tellen mee voor de totale dagbesteding.

Rekenvoorbeeld:
U heeft een daglimiet in de app van € 1.000 en doet een overboeking met uw digipas van € 5.000. Dan is de
totale dagbesteding op dat moment € 5.000. Omdat de daglimiet van de app lager is dan de dagbesteding,
is het die dag niet meer mogelijk om over te boeken via de app.
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3. Betaalmiddelen
Tegenwoordig betalen we steeds makkelijker contactloos en doen we onze aankopen via het internet. Zelfs in
webshops over de grens. Dat lijkt allemaal erg eenvoudig, maar wat is er mogelijk en hoe gebruik je deze
middelen? Op deze pagina leest u over de verschillende betaalmiddelen die ASN Bank aanbiedt.

3.1 ASN Betaalpas
Als u een betaalrekening opent bij ASN Bank ontvangt de rekeninghouder van ons een betaalpas. De ASN
Betaalpas is een pinpas waarmee u veilig en makkelijk betaalt en contant geld kunt opnemen in binnen- en
buitenland. Via contactloos betalen kunt u veilig afrekenen zonder uw pincode in te toetsen.

Problemen met de ASN Betaalpas
Bent u uw ASN Betaalpas kwijt of is deze gestolen? Blokkeer dan direct de betaalpas via de app Mobiel
Bankieren of ASN Online Bankieren. Geen toegang tot een online omgeving? Laat de pas dan onmiddellijk
blokkeren via de ASN Klantenservice via tel. 070 - 35 69 335 (zie hoofdstuk 1 voor onze contactgegevens).
U kunt uw pas binnen 14 dagen weer deblokkeren. Handig als u uw pas toch weer terugvindt. Liever een
nieuwe pas? U vraagt hem aan via de app of online bankieren.
De instellingen van uw ASN Betaalpas kunt u zelf via de app en online bankieren gemakkelijk wijzigen. Denk
daarbij aan het wijzigen van de betaallimiet in winkels, gebruik in het buitenland, deblokkeren van de pas, etc.

3.2 ASN Creditcard
Met de ASN Creditcard (van Visa) betaalt u veilig en makkelijk in binnenland, buitenland en online. Het
bestedingslimiet is afhankelijk van uw financiële situatie en bedraagt maximaal € 2.500. U kunt een ASN
Creditcard koppelen aan uw ASN Bankrekening maar de card is ook los aan te vragen en te koppelen aan een
betaalrekening bij een andere bank.

3.3 iDEAL
ASN klanten met een betaalrekening kunnen betalen via iDEAL. Met iDEAL kunt u veilig en gemakkelijk online
betalen in bijvoorbeeld webshops. Het is namelijk een directe online overboeking van uw ASN-bankrekening
naar de bankrekening van een ondernemer. U selecteert tijdens het afrekenen van uw product of dienst 'ASN
Bank' en wordt vanuit de webwinkel direct naar de ASN iDEAL-pagina geleidt.
U doorloopt de volgende stappen:
1.
2.

3.

4.

Plaats uw bestelling op de website van de webwinkel. Vervolgens kiest u bij het bestellen / afrekenen
in de webshop voor betalen via iDEAL.
Selecteer ASN Bank. U wordt nu doorgestuurd naar het iDEAL-scherm van ASN Bank. Daar kiest u voor
betalen met ASN Online Bankieren (digipas) of met de app ASN Mobiel Bankieren (mobiele pincode of
QR-code).
Vervolgens ziet u een overzicht van de betalingsgegevens van de webshop. Controleer deze
zorgvuldig. Wanneer u op meerdere ASN betaalrekeningen bevoegd bent kunt u de gewenste
rekening selecteren en de betaling uitvoeren.
Na het betalen ziet u een bevestiging van de opdracht. U kunt deze printen, maar u krijgt over het
algemeen ook een bevestiging van uw bestelling en betaling van de webwinkel. De betalingsgegevens
van de opdracht vindt u ook terug in uw transacties.
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Tip!
Wilt u eerst eens zien hoe betalen met iDEAL werkt? Ga naar www.ideal.nl en klik op demo.

3.4 Betaalverzoek
Voor vrienden, familie of collega’s een etentje of cadeau voorgeschoten? Met een betaalverzoek via de App
ASN Mobiel Bankieren vraagt u makkelijk, veilig en snel geld terug. U heeft daarvoor enkel een particuliere
ASN-betaalrekening nodig en toegang tot mobiel bankieren.
Het aanmaken van een betaalverzoek doet u als volgt:
•

Ga in de App ASN Mobiel Bankieren-app naar het overzicht met uw rekeningen:
o Android: Kies + > Betaalverzoek
o iOS: Kies Overboeken > Betaalverzoek

•

Vul het bedrag van het betaalverzoek in (gebruik eventueel de handige rekenhulp om het bedrag te
verdelen over het aantal personen).
Vul de omschrijving in en selecteer uw rekening.
Sla het betaalverzoek op en deel het gemakkelijk via WhatsApp, sms-bericht, e-mail of QR-code.

•
•

3.5 Mobiel betalen voor Android (via NFC)
Met de app ASN Mobiel Betalen betaalt u aankopen contactloos met uw mobiele telefoon. U hoeft alleen uw
telefoon tegen de betaalautomaat te houden. Het werkt dus net als contactloos betalen met uw betaalpas.
Mobiel betalen werk alleen voor klanten die gebruik maken van een Android toestel.
Het volgende heeft u nodig om gebruik te kunnen maken van ASN Mobiel Betalen:
•
•
•
•
•
•
•

Een ASN Bankrekening, ASN Studentenrekening of ASN Jongerenrekening.
Een van de nieuwere Android-telefoons met NFC-chip.
De nieuwste versies van de app ASN Mobiel Bankieren en de app ASN Mobiel Betalen op uw telefoon.
Een gecertificeerd toestel
Een toestel waarvan de beveiliging van het besturingssysteem niet is aangepast (root toegang).
De pincode die u gebruikt voor ASN Mobiel Bankieren.
Uw ASN Digipas om de app te kunnen registreren.

Als u de app heeft gedownload heeft u twee ASN-apps op uw telefoon: ASN Mobiel Bankieren en ASN Mobiel
Betalen.

3.6 Mobiel betalen voor iOS (via ApplePay)
Apple Pay is op dit moment nog niet beschikbaar voor klanten met een iOS toestel. Onze verwachting is dat dit
in 2021 mogelijk wordt gemaakt.
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4. ASN Online Bankieren
Het is wel zo’n veilig idee: alleen u (en een eventuele mederekeninghouders of gemachtigde) heeft online
toegang tot uw (bank)gegevens. Bij ASN Bank kunt u met een paar muisklikken online betalen en saldoinformatie opvragen van uw betaal, spaar- en beleggingsrekening. Ook kunt u zelf bepaalde wijzigingen op uw
hypotheek doorvoeren. Zoals een nieuwe rente kiezen, declaraties doorgeven of extra aflossen.

4.1 Inloggen
Als spaar- of beleggingsklant ontvangt u van ons een Toegangsnaam en een Wachtwoord om in te loggen en te
ondertekenen in ASN Online Bankieren. Als u (daarbij) een betaalrekening opent ontvangt u een ASN Digipas
om in te loggen en te ondertekenen. Heeft u zowel een spaar- als een betaalrekening? Dan gebruikt u altijd uw
digipas of QR-code.
•
•
•
•

Ga naar de website www.asnbank.nl en klik rechtsboven op Inloggen.
Log in met uw Toegangsnaam en Wachtwoord, ASN Digipas of QR-code door op een van de drie
buttons te klikken.
Volg vervolgens de verdere instructies op het scherm.
Wilt u toch op andere wijze inloggen? Klik dan op de link ‘Anders inloggen’.

Afb. Inlogpagina ASN Online Bankieren
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4.2 Uitloggen
Wanneer u uitlogt, verbreekt u de verbinding met uw persoonlijke pagina’s bij ASN Bank. Uw
internetverbinding blijft bestaan. Om veilig uit te loggen klikt u op ‘uitloggen’ rechtsboven op uw scherm.
ASN Bank verbreekt automatisch de verbinding als u 10 minuten geen handelingen verricht binnen online
bankieren. In de app ASN Mobiel Bankieren doen we hetzelfde na 1 minuut. Uiteraard kunt u daarna direct
weer inloggen.

4.3 Overzicht rekeningen en mogelijkheden
Na het Inloggen komt u direct op het scherm Overzicht rekeningen terecht. U ziet hier de ASN rekeningen
waarvan u (mede)rekeninghouder bent, maar ook de rekeningen waarvoor u gemachtigde of wettelijk
vertegenwoordiger bent.
De opbouw van het menu van uw scherm is afhankelijk van welke rekeningen u bij de ASN Bank aanhoudt. De
functies van het menu Betalen zijn bijv. alleen zichtbaar voor rekeninghouders van een betaalrekening.

Tip!
-

Achter elke rekening in uw rekeningoverzicht staat een pijltje. Hiermee heeft u direct toegang tot
rekening specifieke zaken zoals overboeken of details van de rekening.
Belegt u bij ASN Bank? Onderaan in het scherm Overzicht rekeningen ziet u in een oogopslag de
waarde van uw portefeuille aan het eind van de vorige werkdag.

4.4 Persoonlijke instellingen van een rekening
Binnen de persoonlijke instellingen van uw rekening kunt u aangeven:
-

Welke bij- en afschrijvingen u standaard in het transactieoverzicht van uw rekeningen wilt zien.
Welke betaalrekening als eerste verschijnt in het transactieoverzicht en bij het doen van
overboekingen.
Of u een e-mail wilt ontvangen voordat er van uw rekening wordt geïncasseerd.

U vindt deze instelling via Instellingen > Rekeningen > Persoonlijke instellingen.

4.5 Woonadres en postadres wijzigen
U kunt op meerdere manieren een adreswijziging doorgeven, via e-mail, post of via ASN Online Bankieren.
1.

Log in met uw inloggegevens en klik op Instellingen > Persoonlijke gegevens > Adresgegevens. Volg
de aanwijzingen op het scherm.

2.

Via het wijzigingsformulier die u naar ons mailt of per post verstuurd. U vindt het wijzigingsformulier
op onze website: www.asnbank.nl/documenten. Plaats op het formulier uw handtekening en stuur
deze tezamen met een kopie van uw legitimatie naar: informatie@asnbank.nl of naar ons postadres.

3.

Een brief die u naar ons mailt of per post verstuurd. Plaats onder de brief uw handtekening en stuur
deze tezamen met een kopie van uw legitimatie naar: informatie@asnbank.nl of naar ons postadres.
(zie hoofdstuk 1 voor onze contactgegevens).
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4.6 E-mailadres of telefoonnummer wijzigen
Binnen online bankieren en in de app kunt u uw telefoonnummer en e-mailadres inzien en wijzigen.
Log in met uw inloggegeven en klik op:
•
•

Binnen ASN Online Bankieren: ‘Instellingen’ > ‘Persoonlijke gegevens’ > ‘Telefoonnummer en emailadres’.
Binnen ASN Mobiel Bankieren: ‘Instellingen’ > ‘Contactgegevens’ .

Het is mogelijk dat u een melding ziet waarin wordt gevraagd de gegevens te bevestigen. Dit doen we zodat we
zeker weten dat deze (nog) correct zijn. U bevestigt (valideert) de gegevens door op de button 'Bevestig
telefoonnummer' en/of 'Bevestig e-mailadres' te klikken.
Beveiliging codes
U ontvangt van ons een beveiligingscode per SMS (in het geval van een 06-nummer) of een spraakbericht (in
het geval van een vaste lijn) en/of e-mail (validatie van het e-mailadres). Met deze codes kunt u uw gegevens
vervolgens bevestigen.
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5. Betalen en sparen
5.1 Geld overmaken vanaf een spaarrekening
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Log in met uw inloggegevens en klik op Overboeken of klik op “Pijltje > overboeken” in Overzicht
rekeningen.
Selecteer de gewenste spaarrekening.
U kunt een bedrag overschrijven naar een van uw gekoppelde tegenrekeningen, of naar een andere
ASN rekening wanneer u van beide rekeningen rekeninghouder bent. Selecteer de gewenste optie.
Vul bij Bedrag het bedrag in dat u wilt overmaken.
Vul bij Omschrijving een notitie in voor uw eigen administratie. Deze omschrijving ziet u ook terug op
het afschrift met de bij –of afschrijving. (u kunt hier 3x32 karakters invoeren, maar sommige tekens
zoals /|\ en * zijn niet toegestaan)
Klik op Nog een overboeking om de opdracht in de verzendlijst te plaatsen en direct een nieuwe
opdracht in te voeren. Klik op Verzenden om de overboeking in de verzendlijst te plaatsen en direct
naar de verzendlijst te gaan.

5.2 Automatische spaaropdracht
Met een automatische spaaropdracht maakt u periodiek zo vaak als u aangeeft een vast bedrag over naar uw
ASN-spaarrekening. Het instellen van een automatische opdracht is alleen mogelijk voor rekeninghouders met
zowel een ASN-spaarrekening als een ASN Bankrekening.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Log in met uw inloggegevens en klik op Automatisch Sparen.
Selecteer de gewenste spaarrekening.
Vul bij Bedrag het bedrag in dat u periodiek wilt overmaken.
Selecteer in het adresboek de vaste tegenrekening of uw andere ASN rekening.
Klik op “Inplannen voor” en selecteer de gewenste frequentie.
Vul bij Omschrijving eventueel aanvullende informatie in.
Klik op Nog een overboeking om de spaaropdracht in de verzendlijst te plaatsen en direct een nieuwe
opdracht in te voeren. Klik op Verzenden om de overboeking in de verzendlijst te plaatsen en direct
naar de verzendlijst te gaan.

5.3 (Periodiek) geld overmaken vanaf een betaalrekening
Betalingen binnen Europa in euro’s zijn vergelijkbaar met betalingen naar een rekening binnen Nederland. Voor
een Eurolandbetaling (een betaling binnen de EU die voldoet aan bepaalde voorwaarden*) worden geen
kosten in rekening gebracht.
U kunt zowel een eenmalige, periodieke of geagendeerde opdracht aanmaken via hetzelfde scherm.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Log in met uw inloggegevens en klik op Overboeken of klik op “Pijltje > overboeken” in Overzicht
rekeningen.
Selecteer de gewenste betaalrekening.
Vul bij Bedrag het bedrag in dat u wilt overmaken.
Selecteer in het adresboek de naam van de begunstigde of vul de gegevens van de begunstigde in.
Klik op “Inplannen voor” als u de betaling wilt inplannen voor een andere datum dan vandaag.
Indien u een periodieke opdracht wilt aanmaken klikt u op “Inplannen voor” en selecteert u een
gewenste frequentie.
Vul bij Omschrijving aanvullende informatie voor de begunstigde in, bijvoorbeeld een factuurnummer
of een betalingskenmerk.
Zet een vinkje bij Opslaan in adresboek om eventueel de gegevens van de begunstigde te bewaren.
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9.

Klik op Nog een overboeking om de opdracht in de verzendlijst te plaatsen en direct een nieuwe
opdracht in te voeren. Klik op Verzenden om de overboeking in de verzendlijst te plaatsen en direct
naar de verzendlijst te gaan.

*Voorwaarden: de betaling is in Euro’s, de IBAN wordt gebruikt, de betaling moet plaatsvinden binnen of tussen
de zogenaamde “SEPA landen”.

5.4 Geld overmaken naar een rekening buiten Europa of in een andere valuta
Via Overboeken kunt u bedragen overboeken vanaf uw betaalrekening naar een begunstigde met een
betaalrekening bij een bank buiten Europa en/of in een andere valuta dan de euro. Houdt u daarbij rekening
met de eventuele extra kosten.
De overboeking wordt in de Verzendlijst overige landen geplaatst en verwerkt nadat u de opdracht definitief
heeft verzonden.
1.
2.
3.
4.

Log in met uw inloggegevens en klik op Overboeken (onder Betalen overige landen).
Selecteer bij Muntsoort de valuta van uw overboeking.
Vul bij Bedrag het bedrag in dat u in wilt overmaken.
Vul bij Land het land van de bank in. U kunt ook via het adresboek de gegevens van de begunstigde
ophalen.
5. Selecteer BIC van de bank of Nationale bankcode.
Tip: gebruik een BIC. Hiermee wordt een betaling meestal sneller verwerkt.
6. Vul de gegevens behorende bij de BIC (de internationale code van de bank van de begunstigde) of
Nationale bankcode in.
7. Selecteer IBAN of Rekeningnummer en vul de gegevens behorende bij de IBAN of Rekening in en de
overige gegevens van de begunstigde.
8. Vul bij Uitvoerdatum de datum in waarop de betaling moet worden uitgevoerd.
9. Vul bij Omschrijving een mededeling in die u aan de overboeking wilt meegeven.
10. Klik op Opslaan, naar verzendlijst.

5.6 Verzendlijst
Alle transacties van uw ASN spaarrekeningen en uw ASN Bankrekeningen worden in de Verzendlijst geplaatst.
De opdrachten worden pas uitgevoerd wanneer u de verzendlijst controleert en verzendt.
1.
2.
3.
4.

Log in met uw inloggegevens en klik op Verzendlijst (onder Betalen Europa en Sparen).
Selecteer de gewenste betalingen met een vinkje.
Klik op Verzenden om de opdrachten te autoriseren met uw Wachtwoord of ASN Digipas.
Voor betalingen buiten Europa of in een andere valuta dan de euro, is er een aparte verzendlijst onder
Betalen overige landen (alleen zichtbaar bij de ASN Bankrekening).

Ondertekenen en verzenden van opdrachten:
1. Log in met uw inloggegevens en klik op Verzendlijst in het menu.
2. Controleer of de opdrachten juist zijn. Kijk bijv. naar de IBAN van de begunstigde en het bedrag.
3. Vink de opdrachten aan die u wilt verzenden. De opdrachten die u niet selecteert blijven in de
verzendlijst staan en kunt u eventueel later verzenden.
4. Klik op Verzend opdracht. U kunt nu de opdracht ondertekenen:
Indien u een spaaropdracht verzend, wordt u in het volgende scherm gevraagd om de
opdracht te ondertekenen. Afhankelijk van uw inlogmiddel kiest u de wijze van
ondertekenen.
Indien u een betaalopdracht verzend , wordt u in het volgende scherm gevraagd om de
opdracht te ondertekenen met uw digipas of met een QR-code die u scant met de app.
5. Na het ondertekenen wordt uw opdracht direct verwerkt en kan deze niet meer geannuleerd worden.
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5.7 Incasso terugboeken (storneren)
Heeft u bijvoorbeeld een abonnement bij de sportschool? Dan kunt u de sportschool machtigen om iedere
maand contributie van uw rekening af te laten schrijven. Een automatische incasso heet ook wel een
(doorlopende) machtiging of een E-mandate.
Doorlopende en eenmalige incassomachtigingen hebben een terugboekingstermijn van 56 dagen (8 weken).
Terugboeken kan op twee manieren:
•
•

Met ASN Online Bankieren:
Log in en klik op 'Incasso’s' > 'Incasso terugboeken'.
Via de App ASN Mobiel Bankieren:
Log in en klik op de rekening waarvan is geïncasseerd. Zoek vervolgens de incasso en klik in de details
op 'Terugboeken incasso'.

Incasso stopzetten
Heeft u een bedrijf of organisatie toestemming gegeven een bedrag af te schrijven van uw betaalrekening en
wilt u de opdracht stopzetten? Dan kunt u met vragen of verzoeken over deze incasso bij het betreffende
bedrijf of instelling terecht.
MOI-procedure starten
Is er sprake van een onterechte incasso én is de periode van 56 dagen verstreken? Dan kunt u een MOIprocedure (Melding Onterechte Incasso) starten. Bel hiervoor met de ASN Klantenservice.
Let op: de MOI-procedure moet binnen 13 maanden na afschrijving worden gestart. Blijkt hieruit dat het om
een onterechte incasso gaat, dan wordt het geld teruggeboekt op de rekening.

5.8 Spaarincasso
Heeft u ASN Bank toestemming gegeven om (maandelijks) een bedrag van uw betaalrekening af te schrijven en
op een (spaar of beleggings)rekening te storten? Dan kunt u deze opdracht ten allen tijde wijzigen of intrekken.
U doet dat via ASN Online Bankieren:
1.
2.

Log in met uw inloggegevens en klik op Instellingen > Online en Mobiel Bankieren > Aanvragen of
wijzigen Incasso.
Volg de verdere aanwijzingen op het scherm.

U kunt ook het ‘Wijzigingsformulier machtiging tot automatische incasso’ invullen en opsturen naar ASN Bank.
Dit document is te vinden op onze website: www.asnbank.nl/documenten.
U scant en mailt het ingevulde vervolgens naar: informatie@asnbank.nl. Of stuurt het per post (gratis) naar ons
postadres (zie hoofdstuk 1 voor onze contactgegevens).

5.9 Adresboek beheren
In uw adresboek kunt u gegevens opnemen van personen of bedrijven waar u geregeld geld naar overmaakt.
1.
2.
3.
4.
5.

Log in met uw inloggegevens en klik op Adresboek.
Bekijk het overzicht van alle begunstigden in uw adresboek.
Klik op Nieuw adres om een begunstigde aan uw adresboek toe te voegen.
Vul de benodigde gegevens van de begunstigde in.
Klik op Opslaan om de gegevens in uw adresboek te bewaren.
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6. Beleggen
Online Beleggen is voor iedereen met een ASN Beleggingsrekening en/of een rekening ASN Doelbeleggen. Via
Online Bankieren en de App Mobiel Bankieren kunt u uw portefeuille inzien en direct een order inleggen:
•

Klik binnen Online Bankieren op: ‘Beleggen’ > ‘Persoonlijke overzicht’. Of klik op ‘Overzicht
rekeningen‘ achter uw rekening op ‘Pijltje’ > ‘Portefeuilleoverzicht’.

•

Klik binnen Mobiel Bankieren op de regel met uw portefeuillewaarde in het ‘Overzicht rekeningen‘.

6.1 Aandelen (periodiek) aan- en verkopen of ruilen
U kunt participaties (aandelen) van het ASN Beleggingsfonds aankopen, verkopen en ruilen. Dat kan ook
periodiek. U logt in opent uw Portefeuille. Via de knop ‘Aan-en verkopen’ kunt u een order inleggen. U
doorloopt de stappen op het scherm en kiest wat u wilt gaan doen: een (periodieke) aan- of verkoop of
ruilorder inleggen.
De koers van het beleggingsfonds bepaalt hoeveel participaties u krijgt voor de order. Bij een aankooporder
zetten wij het aankoopbedrag om in (fracties van) participaties van het fonds van uw keuze. Zorg ervoor dat
het bedrag waarvoor u participaties wilt kopen, op het gelddeel van uw beleggingsrekening staat. Als het saldo
op deze rekening onvoldoende is, wordt uw opdracht niet uitgevoerd.
Bij een verkoop bepaalt de koers van het fonds hoeveel geld u voor uw participaties krijgt. De opbrengst van
een verkoop gaat naar het spaardeel van de rekening die u gebruikt om in dat fonds te beleggen. Dat kan zowel
een ASN Beleggingsrekening als ASN Doelbeleggen zijn. U ontvangt er direct rente over.

6.2 Verwerkingstijden die gelden bij beleggen
Alle orders die u op een beursdag voor 15:00 uur verzendt worden de eerst volgende beursdag uitgevoerd.
Geeft u een opdracht door na 15.00 uur? Dan wordt de opdracht uitgevoerd tegen de openingskoers van de
tweede beursdag na ontvangst. Het is dus goed mogelijk dat de koers waartegen de opdracht wordt
uitgevoerd, afwijkt van de openingskoers van de dag dat u besloot tot aan- of verkoop.

Schriftelijk en telefonisch orders doorgeven
Met een ASN Beleggingsrekening kunt u orders ook schriftelijk plaatsen via opdrachtformulieren
of telefonisch via de ASN Klantenservice. Telefonische orders die u opgeeft vóór 14.30 uur, voeren wij uit
tegen de afgiftekoers van de eerstvolgende beursdag.

6.3 Lopende orders en de orderhistorie
Als u een opdracht voor een aan- of verkoop van aandelen in de ASN Beleggingsfondsen heeft verzonden
wordt deze door ons verwerkt en gereed gemaakt voor de definitieve aan- of verkoop op de eerstvolgende
beursdag. U kunt de opdracht terugvinden in het Portefeuille overzicht in het tabblad Orders. Daar vindt u ook
een overzicht van uw orderhistorie.
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7. Hypotheken
Alle informatie over uw ASN Hypotheek vindt u online in ASN Online Bankieren en de app. U ziet daar
bijvoorbeeld hoeveel u nog moet aflossen en welke rente u betaalt. U kunt er ook zelf actie ondernemen, zoals
een nieuwe hypotheekrente kiezen of extra aflossen.

7.1 De volgende zaken kunt u zelf regelen
Om de onderstaande zaken te kunnen regelen logt u in met uw inloggegevens en klikt u op Hypotheken in het
menu. Daar ziet u in een overzicht alles van uw ASN Hypotheek en de processen die u zelf kunt regelen.
Voor sommige van de wijzigingen heeft u hulp of advies nodig van een adviseur. Mogelijk worden daarvoor
kosten gerekend. Meer daarover leest u op onze website en binnen de onderstaande processen.
Inzicht in uw bouwdepot en declaraties doorgeven
In uw bouwdepot zit het geld voor uw energiebesparende voorzieningen of voor de bouw of verbouwing van
uw huis. U kunt declaraties indienen en het bouwdepot veranderen of beëindigen.
(Extra) aflossen op uw hypotheek
Extra aflossen van uw hypotheek kan een goed idee zijn. Extra aflossen betekent dat u meer aflost dan het
afgesproken maandbedrag of dat u aflost op uw aflossingsvrije hypotheek. U kunt uw hypotheek eenmalig,
helemaal of maandelijks extra aflossen. Meer daarover leest u op onze website.
Aflossingsvrije hypotheek aanpassen
Heeft u een aflossingsvrije hypotheek, maar wilt u uw hypotheek maandelijks aflossen? Dan kunt u uw
aflossingsvrije deel omzetten naar een hypotheekvorm waarbij u wel aflost.
Een nieuwe hypotheekrente kiezen
Als de rentevast periode is afgelopen krijgt u daarover een melding te zien binnen online bankieren. U kunt dan
vervolgens een nieuwe rentevaste periode kiezen met bijbehorende rente.
De rente (eerder) aanpassen
Is de actuele rente lager dan de rente die u voor uw hypotheek betaalt? Dan kan het gunstig zijn om uw rente
al aan te passen voor het einde van de rentevaste periode.
Incassorekening hypotheek wijzigen
U kunt de rekening waarvan we de maandbedragen voor je hypotheek incasseren aanpassen. Hiervoor hebben
wij echter altijd jouw handtekening en incassomachtiging nodig. U kunt de incassorekening als volgt aanpassen:
•
•
•
•
•

Print het SEPA-formulier, vul dit in en onderteken het.
Scan of maak een foto van het SEPA-formulier en sla dit op.
Log in op ASN Online Bankieren.
Klik onder Hypotheken op Instellingen.
Kies de optie Incassorekening wijzigen.

Woningwaarde aanpassen
U kunt de marktwaarde van uw huis aanpassen als deze gewijzigd is middels een taxatierapport of aan de hand
van een nieuwe WOZ. Mogelijk verlaagt u daarmee uw maandlasten. Meer daarover leest u op onze website.
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8. Overzichten
Binnen ASN Online Bankieren kunt u verschillende overzichten vinden en downloaden voor uw eigen
administratie. Deze overzichten zijn niet beschikbaar via de app ASN Mobiel Bankieren.

8.1 Downloaden van transacties
Wilt u zelf met uw gegevens aan de slag, bijvoorbeeld om deze te bewerken in een boekhoudprogramma? U
kunt uw transactiegegevens opslaan op uw eigen pc voor verdere bewerking.
1.
2.
3.
4.

5.

Log in met uw inloggegevens en klik op transactieoverzicht (onder Betalen Europa en Sparen).
Selecteer de rekening en klik vervolgens op Downloaden.
Vink Opnieuw ophalen alle historische transacties aan als u eerder opgehaalde transacties opnieuw
wilt downloaden.
U kunt aangeven of u de statusberichten wilt filteren. Hiermee kunt u nulboekingen van de ASN Bank
filteren. Een dergelijke nulboeking wordt getoond in uw transactieoverzicht wanneer wij een
mededeling doen. Bijvoorbeeld dat er een ASN Betaalpas wordt toegezonden.
Selecteer bij Bestandsformaat in welk formaat u wilt downloaden en klik op Start downloaden.

8.2 Overzicht opdrachten
Alle betalingen en overboekingen die u invoert komen in het Overzicht Opdrachten te staan. Zo ziet u
eenvoudig de status van een (verzonden) opdracht.
1.
2.
3.
4.

Log in en klik op Overzicht opdrachten (onder Betalen en Sparen).
Geweigerde betalingen worden na 3 maanden verwijderd, uitgevoerde betalingen na een maand.
Klik op “Pijltje > Details” voor meer gegevens.
Voor overboekingen buiten Europa of in andere valuta dan de euro is er een apart Overzicht
Opdrachten onder Betalen (alleen bij betaalrekening).

8.3 Transactieoverzicht
In het Transactieoverzicht kunt u alle bijschrijvingen en afschrijvingen van de afgelopen 24 maanden op uw
rekeningen terugvinden. Bij een betaalrekening krijgt u (tenzij anders is afgesproken) geen papieren afschriften
toegestuurd. Het is verstandig de transactiehistorie bijvoorbeeld eens per maand te printen met de functie
Downloaden. Vink vervolgens het gewenste bestandsformaat aan.
1.
2.
3.

Log in met uw inloggegevens en klik op Transactieoverzicht (onder Betalen Europa of Sparen).
Selecteer de gewenste rekening en vervolgens de gewenste periode.
Klik op Details aan het eind van de regel voor meer informatie over de transactie.

8.4 Jaaroverzichten
In de eerste maanden van het nieuwe jaar ontvangt u (afhankelijk van welke ASN producten u heeft) het
jaaroverzicht van uw ASN spaarrekening(en), de waardestaat van uw ASN beleggingen en het jaaroverzicht van
uw ASN Hypotheek. Deze informatie gebruikt u bij uw aangifte inkomstenbelasting van het voorgaande jaar. De
overzichten zijn ook beschikbaar binnen online bankieren.
Heeft u een ASN Hypotheek? Dan ontvangt u de jaaropgave van uw ASN Hypotheek per post.
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9. ASN Mobiel Bankieren
Als u toegang heeft tot ASN Online Bankieren en u een betaal-, spaar- of beleggingsrekening heeft kunt u met
de App ASN Mobiel Bankieren al uw dagelijkse bankzaken regelen. Geld overmaken in euro’s binnen het SEPAgebied, een order inleggen in een beleggingsfonds of een betaalverzoek aanmaken.
U regelt het snel met gebruik van uw mobiele pincode, vingerafdruk of digipas. Afhankelijk van uw instellingen
in de app. De app is beschikbaar voor iOS en Android toestellen.
Welke versies we ondersteunen leest u op onze website: asnbank.nl/mobielbankieren

9.1 Registreren in de app
ASN klanten die gebruik willen maken van ASN Mobiel Bankieren dienen zich eenmalig aan te melden
(registreren). Dat kan op de volgende manieren:
•

Met Toegangsnaam en Wachtwoord: ASN klanten met een ASN spaar- of beleggingsrekening kunnen
de app registreren met hun Toegangsnaam en Wachtwoord.

•

Met een ASN Digipas: ASN klanten met een ASN betaalrekening kunnen zich aanmelden met de ASN
Digipas.

•

Met uw ASN Betaalpas: ASN klanten met een ASN betaalrekening kunnen zich ook aanmelden met de
betaalpas. U ontvangt dan een verificatie code per e-mail en SMS bericht.

•

Met NAWG (Naam Adres Woonplaats Gegevens): ASN klanten met een ASN betaalrekening kunnen
zich ook aanmelden via uw persoonlijke gegevens. U ontvangt dan een verificatie code op uw
huisadres en per e-mail en SMS bericht.

Tijdens het aanmelden kiest u een 5-cijferige mobiele pincode waarmee u voortaan inlogt (naast Face ID en/of
uw vingerafdruk) en opdrachten ondertekent.

Betalen tot de mobiele daglimiet
Tijdens het aanmelden geeft u aan tot welk bedrag u per dag wilt kunnen overboeken met uw mobiele pincode
op uw telefoon(s). Dat kan tot de maximale limiet: € 25.000. De gekozen limiet geldt voor alle apparaten en in
alle omgevingen waarin u uw toestel gebruikt.

9.2 Inloggen en uitloggen
Inloggen en geld overmaken in de app doet u met uw mobiele pincode die u tijdens het aanmeldproces heeft
gekozen. Indien uw toestel daarvoor geschikt is (en u hiervoor kiest) kunt u ook inloggen met Face ID en/of
vingerafdruk. Voor de mobiele pincode gelden dezelfde regels als voor uw Toegangsnaam en Wachtwoord:
1.
2.

na drie keer foutief invoeren: wordt de mobiele pincode tot middernacht geblokkeerd.
na tien keer foutief invoeren: wordt de mobiele pincode volledig geblokkeerd.

Houd uw mobiele pincode altijd geheim. ASN Bank vraagt nooit naar uw inloggegevens. Ook niet via e-mail,
sms of telefoon. Log altijd uit in de app als u klaar bent met mobiel bankieren. De verbinding met ASN Bank is
dan meteen verbroken. Doet u dit niet, dan wordt u na 1 minuut alsnog vanzelf uitgelogd.
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9.3 Registraties beheren
U kunt een geregistreerd toestel op drie verschillende manieren deactiveren (bijvoorbeeld bij verkoop of
diefstal van het toestel):
1.
2.

3.

Start de app en ga bij inloggen naar "Help" (vraagteken). Klik daarna op de button: Opnieuw
aanmelden.
Verwijder uw (oude) toestel via 'Instellingen' > 'Inlogmiddelen' in ASN Online Bankieren of via de app.
Uw toestel is dan afgemeld en u kunt er niet meer mobiel mee bankieren. De app zelf staat dan nog
wel op uw toestel maar de registratie is verwijdert. *
Telefonisch via 070 - 35 69 335. Meldt aan de medewerker dat u uw toestel wilt deactiveren. Buiten
kantooruren kunt u ons een email sturen (zie hoofdstuk 1 voor onze contactgegevens).

* Goed om te weten: het verwijderen van een toestel kan alleen als u er op dat moment niet mee bent
ingelogd.

9.4 ZZP-rekening toevoegen aan de app
U kunt als zakelijke klant gebruikmaken van ASN Mobiel Bankieren als u een rekening ASN Betalen
Zelfstandigen opent en toegang heeft tot ASN Online Bankieren Zakelijk. Om u te registreren in de app,
gebruikt u de ASN Digipas (zakelijk).
Registreren doet u door een (extra of) een nieuwe gebruiker toe te voegen aan de app door op het inlogscherm
(icoontje poppetje +) te klikken. Heeft u ook toegang tot uw particuliere rekeningen in de app? Dan kunt u na
het aanmelden switchen tussen de twee verschillende gebruikers (die u ook een andere naam kunt geven).

Ook uw zakelijke spaar- en/of beleggingsrekening inzien in de app?
Heeft u ASN Betalen Zelfstandigen en wilt u ook uw zakelijke spaar- of beleggingsrekening toevoegen aan ASN
Mobiel Bankieren Zakelijk? Dan kan dat als dezelfde persoon voor alle rekeningen de enige gevolmachtigde is.
Neem hiervoor contact op met de ASN Klantenservice (zie hoofdstuk 1 voor onze contactgegevens).
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