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Rabobank introduceert “mobielbankieren en voordelig 
bellen in één” 

Met Rabo Mobiel komt de Rabobank als eerste bank in 
Europa met mobielbankieren en voordelig bellen in 
één. De nieuwe dienst past in de verschuiving van ‘naar 
de bank gaan tijdens openingsuren’ naar ‘de bank 
altijd en overal beschikbaar’. Daarnaast biedt de 
Rabobank haar klanten een aantrekkelijk en 
transparant beltarief. De bank werkt samen met het 
multimediabedrijf Talpa en telecomprovider Orange.

Piet van Schijndel, lid van de raad van bestuur van 
Rabobank Nederland: “De mobiele telefoon is de 
portemonnee van morgen. Met Rabo Mobiel kan snel, 
gemakkelijk en veilig geld worden overgeboekt tussen 
betaal-, spaar- of beleggingsrekeningen of naar de 
rekening van een ander. Binnen afzienbare tijd zal de 
mobiele telefoon bovendien gebruikt kunnen worden bij 
contactloze betalingen. Als het zover is kun je je 
portemonnee in het vervolg thuis laten. Je hebt immers de 
bank altijd en overal in je binnenzak.” 

Rabo Mobiel richt zich in beginsel op 2,6 miljoen 
internetbankierende klanten van de Rabobank. Ook zullen 
er diverse producten en diensten specifiek voor het 
midden- en kleinbedrijf worden ontwikkeld.

De Rabobank biedt als eerste bank in Europa 
mobielbankieren aan in combinatie met een aantrekkelijk 
beltarief. Als grote marktpartij kan de bank een 
concurrerend belaanbod doen, zonder vast abonnement. 
Voor bellen wordt 10 eurocent per minuut in rekening 
gebracht, hoeveel men ook belt. Wel dient er minimaal 
voor 10 euro per maand besteed te worden. Elke klant 
ontvangt standaard gratis 1 MB mobiel internet per maand, 
maar kan ook kiezen voor onbeperkt mobiel internet voor 
10 euro per maand. Een klant kan bovendien kiezen uit 
zeer uiteenlopende mobiele telefoons, bijvoorbeeld een 
makkelijk bedienbare telefoon, een modieus model of een 
innovatieve ‘smartphone’. Uiteraard kan een klant ook zijn 
eigen telefoon blijven gebruiken en/of zijn eigen mobiele 
nummer behouden. Rabo Mobiel verzorgt kosteloos de 
overstap en het nummerbehoud.



Naast de normale mobiele diensten en dagelijkse 
bankzaken zijn desgewenst speciale bancaire producten en 
diensten beschikbaar. Zo kan een klant een sms-berichtje 
ontvangen, bijvoorbeeld wanneer het salaris op de 
rekening staat, de hypotheek is afgeschreven of wanneer 
het saldo boven of onder een vooraf ingestelde limiet 
komt. Klanten hebben ook altijd en overal inzicht in saldi 
van betaal-, spaar- en beleggingsrekeningen en de laatste 
mutaties. Met de telefoon kunnen bovendien de 
dichtstbijzijnde vestigingen van de Rabobank worden 
gezocht en kan het financiële nieuws op de voet worden 
gevolgd. 
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