Voorwaarden
SNS Servicepas
Dit zijn de voorwaarden van de SNS Servicepas.
In deze voorwaarden lees je wat je nodig hebt om te betalen en
contant geld op te nemen met je SNS Servicepas.

Dit zijn de standaard daglimieten:
Geldautomaat in Europa:
€ 500
Overal contactloos betalen: € 50
Geldautomaat buiten Europa: € 500
Betaalautomaat in Europa: € 500 (waarvan € 50 contactloos)
Betaalautomaat buiten Europa: € 500 (waarvan € 50 contactloos)

DEZE VOORWAARDEN HOREN ER OOK BIJ
Niet alleen deze voorwaarden gelden voor de SNS Servicepas.
Maar ook alle voorwaarden die bij je betaalrekening horen.
De voorwaarden die specifiek voor de servicepas gelden lees
je hieronder.

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan zijn dit de standaard daglimieten:
Geldautomaat in Europa:
€ 75
Overal contactloos betalen: € 50
Geldautomaat buiten Europa: € 75
Betaalautomaat in Europa:
€ 75 (waarvan € 50 contactloos)
Betaalautomaat buiten Europa: € 75 (waarvan € 50 contactloos)
Totaal per dag:
€ 75

VOORWAARDEN SNS SERVICEPAS
De SNS Servicepas is een tijdelijke betaalpas die je kunt gebruiken
als je eigen betaalpas kwijt, kapot of gestolen is en je wacht op
een vervangende betaalpas. In de SNS Winkel is de SNS Servicepas voor je gekoppeld aan je betaalrekening en geactiveerd.
En je hebt er een pincode bijgekregen in een gesloten envelop.
Die pincode is alleen voor jou bestemd. Geef hem dus nooit
aan iemand anders. Ook niet aan de persoon met wie je de
betaalrekening deelt (de mederekeninghouder) of die namens
jou de betaalrekening kan gebruiken (de gevolmachtigde). Leer
de pincode uit je hoofd en vernietig de brief waar de code op
staat meteen nadat je ’m gekregen hebt.

Kosten
De SNS Servicepas kost je niets.
Hoe lang is je servicepas geldig?
Je servicepas is geldig tot het moment dat je je vervangende
SNS Betaalpas activeert. Of de servicepas wordt automatisch
geblokkeerd 30 dagen nadat je de servicepas gekregen hebt.

WAT KUN JE DOEN MET JE SERVICEPAS?

Veilig en zorgvuldig gebruik
We verwachten dat je de SNS Servicepas net zo veilig en zorgvuldig gebruikt als je gewone betaalpas. Daarom gelden er
dezelfde regels voor. Die vind je in ons Reglement Privérekening.

Net als met je gewone betaalpas kun je betalen via een betaalautomaat en contant geld opnemen bij een geldautomaat.
In Nederland en in de meeste landen in Europa. Wil je ook buiten
Europa betalen met je servicepas? Dan moet je je servicepas
daar wel voor instellen. Hoe je dat doet en in welke landen je
kunt betalen en geld opnemen, lees je op snsbank.nl.

MEER INFORMATIE
Heb je vragen over de voorwaarden of wil je meer informatie?
Bel ons dan: 030 - 633 30 00. Je kunt ook het contactformulier
invullen op snsbank.nl.

Contactloos betalen met en zonder pincode
Met je servicepas kun je bij een betaalautomaat ook contactloos
betalen. Pin 1 keer gewoon met je pincode. Daarna kun je ook
contactloos betalen met je SNS Servicepas. Je kunt contactloos
betalen zelf uitzetten. Lees op snsbank.nl hoe je dat doet.
(De)blokkeren van de servicepas
De regels die gelden voor het blokkeren van de betaalpas gelden
ook voor de servicepas. Je kunt een servicepas niet deblokkeren.
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Limieten
Voor de SNS Servicepas gelden andere limieten dan voor de
SNS Betaalpas en deze kun je niet aanpassen.

1

