Hoe ontvangt u uw rekeninguittreksels via PC banking?
Uittreksels van de rekeningen waarvan u houder bent
1. Klik op "Uw voorkeur wijzigen".
2. Kies eerst uw kanaal en dan uw frequentie
U wilt:

Kies uw kanaal:

uw rekeninguittreksels alleen via PC banking ontvangen

PC banking

uw rekeninguittreksels in PC banking ontvangen en u wilt ook een kopie
per post (u betaalt dan wel verzendingskosten). Kies deze optie alleen als
u uw rekeninguittreksels niet zelf wilt of kunt afdrukken.

PC banking
+ post

Uw huidige situatie:

Kies uw frequentie:

U bent zelfstandige, u bent een onderneming of hebt uw
rekeninguittreksels dagelijks nodig

dagelijks

U ontvangt uw rekeninguittreksels dagelijks per post

dagelijks

U komt uw rekeninguittreksels hoogstens eenmaal per week halen maar
verschillende keren per maand

wekelijks

U ontvangt uw rekeninguittreksels eenmaal per week per post

wekelijks

U komt uw rekeninguittreksels eenmaal per maand halen of wacht tot u ze
na drie maanden per post krijgt toegestuurd

maandelijks

U ontvangt uw rekeninguittreksels eenmaal per maand per post

maandelijks

3. Klik op de knop “Volgende”
4. Teken met uw kaartlezer

Uittreksels voor de andere rekeningen met specifieke keuzes
Wilt u de uittreksels voor die rekeningen ook in PC banking ontvangen en met dezelfde frequentie?


Selecteer de betrokken rekeningen (door ze aan te vinken).



Klik op de knop "Uw voorkeur toepassen". Zo kunt u dezelfde keuze in één keer toepassen op alle
rekeningen die u hebt geselecteerd.

Wilt u een andere frequentie voor een van deze rekeningen?


Selecteer elke rekening en klik op de knop "Uw specifieke keuzes wijzigen".



Selecteer PC banking.



Kies uw frequentie voor deze rekening.

Ten slotte


Klik op de knop “Volgende”.



Teken met uw kaartlezer.

Opgelet
Als u uw uittreksels in PC banking wilt ontvangen voor de rekeningen waarvan u geen houder bent, dan kan de houder zijn
uittreksels niet meer komen halen in de Self en ontvangt hij ze ook niet meer per post.

