1. Geldt deze beperking ook voor de kredietenkaarten (Visa, MasterCard, American Express)? Waarom niet?
Nee. Fraude bij kredietkaarten is niet op dezelfde techniek gebaseerd (hacking i.p.v. skimming) en hiervoor zijn
voldoende preventietools beschikbaar.
2. Waarom is het gebruik van Maestro beperkt tot Europa?
In de meeste Europese landen worden betalingen met kaarten uitgevoerd met de chip en ondertekend met de
geheime PINcode. ‘Chip & Pin’-betalingen zijn 100% veilig. Buiten Europa worden betalingen nog steeds via de
magneetstrook uitgevoerd: deze kan gekopieerd worden. De veiligheid van deze transacties is niet altijd 100%
gegarandeerd.
3. Ik reis naar de Verenigde Staten. Wat moet ik doen voor ik vertrek?
Contacteer uw relatiebeheerder, uw kantoor of bel naar 02 762 60 00 voor een oplossing op maat.
U kunt ook online de tijdelijke activering van de Maestrofunctie vragen voor het gebruik buiten Europa. De activering
is geldig voor een periode van 3 maanden. Voorwaarde is dat u over een PC banking-contract beschikt en dat uw
debetkaart nog minstens 3 maanden geldig is. Online aanvragen
4. Ik wil een CD kopen op de site van een Amerikaanse handelaar en betalen met Maestro. Is dit nog mogelijk?
Ja, transacties met Maestro via internet blijven mogelijk omdat dankzij het ‘3D Secure’-beveiligingssysteem’, fraude
uitgesloten is.
5. Wat wordt bedoeld met Europa? Is dit de eurozone?
Geografisch Europa, Israël, Turkije en de meeste staten van de voormalige Sovjet-Unie.

6. Mijn bankkaart (debetkaart met Maestrofunctie): minder service voor dezelfde prijs
Onze eerste bezorgdheid is de kaarthouder te beschermen tegen mogelijke fraude.
In alle situaties hebben we oplossingen voor uw betalingen buiten Europa. Contacteer uw relatiebeheerder, uw
kantoor of bel naar 02/433 40 31 voor een oplossing op maat.
7. Probeert u mij niet gewoon een kredietkaart te verkopen?
De oplossingen die we u voorstellen, houden geen enkele verplichting in. Op reis is het trouwens aangewezen om
verschillende betaalmiddelen mee te nemen. Als bank willen wij erover waken dat u de gekozen betaalmiddelen
altijd en overal veilig kunt gebruiken.
De tijdelijke heractivering van Maestro is gratis.
De kostprijs van een kredietkaart (Visa Classic of MasterCard Classic) is inbegrepen in uw maandelijkse bijdrage
voor Service Pack.
Klanten met een Easy Pack krijgen hun kredietkaart (Visa Classic of MasterCard Classic) tegen de helft van de prijs.
Klanten met een Pro Pack krijgen eveneens een kredietkaart (Business Blue) tegen de helft van de prijs.

