3. Hoe krijgt u via PC banking
de uittreksels van de rekeningen waarvan u gevolmachtigde bent?

U hebt volmacht op een aantal rekeningen (bijvoorbeeld die van uw partner).
U wenst de uittreksels van die rekeningen via PC banking te ontvangen. Dat kan
probleemloos. Noteer wel dat de houder van die rekeningen ze dan niet langer kan
opvragen via de Self of ontvangen met de post.
Ga als volgt te werk:

1. Meld u aan in PC banking.

2. Klik, op de pagina met het overzicht van de rekeningen ('Uw rekeningen en
kaarten'), op 'Uw rekeninguittreksels' in het linkermenu.

Het scherm 'Uw rekeninguittreksels' verschijnt.
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3. Klik, in het scherm 'Uw rekeninguittreksels', op 'Uw voorkeuren voor
rekeninguittreksels' (derde bullet bovenaan).

Het scherm 'Uw voorkeuren voor rekeninguittreksels beheren' gaat open.

4. Selecteer, in het scherm 'Uw voorkeuren voor rekeninguittreksels beheren' in het
uitrolmenu naast 'Tonen', de optie 'Rekeningen met specifieke verzending'.
Vink de rekeningen aan waarvoor u online uittreksels wenst te ontvangen.
Bevestig vervolgens uw keuze door te klikken op 'Uw specifieke keuzes wijzigen'.

1

2
3
2

5. Activeer uw nieuwe keuzes voor de geselecteerde rekeningen.
Kies PC banking.
Kies de frequentie van aflevering en de afsluitdag.
Klik op 'Volgende'.
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6. De webpagina waarschuwt u dat de houder zijn uittreksels niet langer in de Self zal
kunnen afhalen of via de post ontvangen. Klik op 'OK'.
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7. Bevestig uw keuze.
Vink eerst aan dat u bevestigt te weten dat de uittreksels via PC banking gratis zijn.
Onderteken vervolgens met uw kaartlezer (M2) of Digipass en klik op
'Bevestigen'.
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8. Een scherm vraagt u of u de nog niet afgeleverde uittreksels voor de betrokken
rekeningen nodig hebt. Indien u ze niet meteen nodig hebt en gerust 3 dagen kunt
wachten, klik dan op 'Uw uittreksels niet afdrukken'.
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