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Liesbeth Horstmann

Van: Rabobank <klantspoedmail@spoed.nl>

Verzonden: woensdag 12 november 2014 12:56

Onderwerp: U bent geselecteerd voor de gebruik van de Rabo Scanner.

 

 
  

 
  
  
Geachte relatie,                                                                                             
  
  
De Rabobank introduceert de Rabo Scanner. U bent samen met een klein groep geselecteerd voor de introductie 
gebruik van de raboscanner.  
Dit is de opvolger van de Random Reader. De uitgifte van de Rabo Scanner gebeurt in fasen. 
Naar verwachting zijn eind 2015 alle Random Readers vervangen door Rabo Scanners.  
  
Waarom word de random reader vervangen door de Rabo Scanner? 
De Rabo Scanner maakt gebruik van nieuwe technologieлn en biedt nu en in de toekomst meer mogelijkheden en 
gemak voor u als gebruiker dan de Random Reader. 
  
  
Hoe werkt de Rabo Scanner? 
Als u online bankiert met de Rabo Scanner hoeft u minder codes in te voeren.  
Als u wilt inloggen of een betaling wilt signeren, verschijnt op het scherm van uw computer, tablet of smartphone een 
betaal of kleurcode. 
De betaalcode is de code waar u mee geld opneemt met uw betaalpas, de kleurcode wordt gescaned met de 
ingebouwde camera van de Rabo Scanner en ziet op het scherm van de Rabo Scanner wat u ondertekent.  
Vervolgens geeft de Rabo Scanner u een signeercode. U voert deze signeercode in op computer, tablet of 
smartphone om de opdracht te ondertekenen. 
  
Vraag de Rabo Scanner nu kosteloos aan! 
Omdat wij de introductie zo snel en gemakkelijk mogelijk willen laten verlopen, bieden wij u de mogelijkheid de Rabo 
Scanner nu kosteloos aan te vragen. 
Als u de Rabo Scanner voor 1 december 2014 aanvraagt,ontvangt u de Rabo Scanner nu kosteloos. 
Doet u de aanvraag na 1 december 2014? Dan wordt er een bedrag van 24,95 euro van uw betaalrekening 
afgeschreven. 
  
  
  
Klik hier en vraag nu nog geheel gratis de Rabo Scanner aan. 
  
  
  
Met vriendelijke groet, 
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Let op: in verband met de gebruik van het internetbankieren van onze klanten gaan wij de Rabo Scanner medio 2015 
verplichten. Wij raden u de Rabo Scanner nu kosteloos aan te vragen. 


