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Begrip Betekenis

Overeenkomst De Overeenkomst verpakt storten via sealbagautomaat die u met de bank heeft gesloten.

Sealbag De verpakking die de bank aan u heeft verstrekt voor het contante geld dat u wilt storten via een sealbagautomaat.

Sealbagautomaat Een apparaat van de bank waarin u sealbags kunt deponeren.

Storting Een storting is een betaaltransactie waarbij de bank contant geld ontvangt en dit bijschrijft op een betaalrekening.

Stortingsspecificatie-
formulier

Een elektronisch of papieren formulier van de bank waarin u een specificatie geeft van het contante geld dat u stort.

Werkdag Elke dag behalve zaterdag, zondag, Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, tweede Paasdag, Koningsdag, Dag van de Arbeid, 
Bevrijdingsdag (vijfjaarlijks), Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag, tweede Kerstdag.

Begrippenlijst bij de Voorwaarden verpakt storten 
via sealbagautomaat

Blad 2 van 4   Voorwaarden verpakt storten via sealbagautomaat



1.  Onderwerp en toepasselijke voorwaarden

1.1       Deze voorwaarden gelden voor stortingen waarbij u 
het contante geld dat u wilt storten in een sealbag 
in een sealbagautomaat deponeert.

1.2   Naast deze Voorwaarden verpakt storten via sealbag-
automaat gelden:

 ▶ De Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. 
Dit zijn de Algemene Bankvoorwaarden en de 
Voorwaarden Cliëntrelatie.

 ▶ De Voorwaarden Betaaldiensten Zaken.

2.   Deponering

2.1   U kunt contant geld dat u wilt storten in een sealbag 
deponeren in een sealbagautomaat. U moet daarbij 
de instructies naleven die op de sealbag zijn vermeld. 
Deze instructies gaan onder andere over het afsluiten 
van de sealbag en het sorteren van het geld in de 
sealbag.

2.2   U kunt alleen euro bankpapier op deze wijze deponeren. 
U mag geen andere waarden, zoals muntgeld of 
vreemde valuta, via de sealbagautomaat deponeren. 
Als u toch andere waarden deponeert hoeft de bank 
deze niet te verwerken en kan de bank extra kosten 
in rekening brengen.

2.3   U mag een sealbag niet in de brievenbus van een 
bankkantoor deponeren.

2.4   U moet het papieren of elektronische stortings-
specificatieformulier volledig invullen en een (geprint) 
exemplaar daarvan bijvoegen in de sealbag. 

2.5   U moet het elektronische stortingsspecificatie-
formulier aan de bank versturen. Op de website 
abnamro.nl kunt u hierover meer informatie vinden. 

2.6   Een via de sealbagautomaat verstrekt ontvangst-
bewijs geldt alleen als bewijs dat de sealbag is 
gedeponeerd. Het ontvangstbewijs betreft niet de 
inhoud van de sealbag. Als u geen ontvangstbewijs 
heeft ontvangen geldt de gebeurtenissenregistratie 
van de sealbagautomaat als bewijs van ontvangst 
van de sealbag.

2.7   De bank neemt na deponering de sealbag in bewaring 
en zorgt ervoor dat deze binnen tien werkdagen 
wordt getransporteerd naar de plaats waar de bank 
stortingen verwerkt.

3.   Storting

3.1   Het tijdstip van storting is het moment waarop de 
sealbag is ontvangen op de plaats waar de bank 
stortingen verwerkt.

3.2   De bijschrijving op uw betaalrekening gebeurt uiterlijk 
op de volgende werkdag na het tijdstip van storting. 

3.3   De bank kan de bijschrijving op uw betaalrekening 
op een eerder tijdstip doen dan hierboven in artikel 
3.2 is vermeld. De bank is daartoe echter niet verplicht. 
De bijschrijving gebeurt dan op basis van het bedrag 
dat u heeft vermeld in het stortingsspecificatie-
formulier dat u elektronisch heeft verstuurd. De 
bank kan per deponering bepalen welk deel van het 
bedrag op deze wijze wordt bijgeschreven op uw 
rekening. In dit geval wordt de bijschrijving gedaan 
‘onder gewoon voorbehoud’ (‘OGV’). Dit betekent 
dat de bank de bijschrijving weer ongedaan kan maken.

3.4   Als bij de verwerking van de storting blijkt dat er 
een verschil is tussen de bedragen die u heeft 
ingevuld op het stortingsspecificatieformulier en de 
bedragen die de bank na opening van de sealbag 
heeft vastgesteld, zal de bank u dit binnen vijf 
werkdagen schriftelijk laten weten.

3.5   Uitsluitend de vaststelling van de inhoud van een 
sealbag door de bank geldt als bewijs, ook als deze 
afwijkt van het door u ingevulde stortingsspecificatie- 
formulier.

4.   Sealbags

4.1   U moet ervoor zorgen dat u de sealbags met toebe-
horen die de bank heeft verstrekt zo bewaart dat 
deze niet misbruikt of beschadigd kunnen worden.

4.2   Bij verlies of diefstal van sealbags moet u dit 
onmiddellijk aan de bank melden.

4.3   U mag geen barcodes van sealbags na (laten) maken.
4.4   U mag geen sealbags gebruiken waarvan de houdbaar- 

heidsdatum verstreken is die op de sealbag vermeld is.
4.5   Bij beëindiging van de overeenkomst moet u de 

sealbags onmiddellijk aan de bank teruggeven of deze 
zelf vernietigen. De bank doet geen terugbetaling 
van vergoedingen die u aan de bank heeft betaald 
voor de sealbags.
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5.   Aansprakelijkheid

5.1   De bank is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg 
van het niet kunnen deponeren van een sealbag, 
bijvoorbeeld doordat een sealbagautomaat tijdelijk 
niet werkt.

5.2.   De bank is aansprakelijk voor schade betreffende de 
inhoud van een door u in een sealbagautomaat 
gedeponeerde sealbag, voor zover u de schade in 
redelijkheid kunt aantonen. In ieder geval is de 
aansprakelijkheid van de bank beperkt tot maximaal 
EUR 20.000 per geval, ook als dit meerdere 
sealbags betreft.

5.3   Als u zich niet aan uw verplichtingen houdt of er 
misbruik wordt gemaakt van een aan u verstrekte 
sealbag, bent u aansprakelijk voor schade van de 
bank die in verband daarmee is ontstaan.

6.   Tarieven

De geldende tarieven kunt u vinden op de website 
abnamro.nl of bij de bank opvragen.

7.   Wijziging en beëindiging

7.1   De bank kan de Voorwaarden verpakt storten via 
sealbagautomaat wijzigen en aanvullen. De bank laat 
u dat minimaal twee maanden van tevoren weten. 
De wijziging en aanvulling gaan voor u gelden tenzij 
u de overeenkomst opzegt voordat de wijziging ingaat.

7.2   U kunt de overeenkomst altijd beëindigen door dit 
aan de bank te laten weten. De beëindiging gaat 
daarna in op de laatste dag van de maand.

7.3   De bank kan de overeenkomst altijd beëindigen door 
dit minimaal twee maanden van tevoren aan u te 
laten weten.

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam.

Handelsregister K.v.K. Amsterdam, nr 34334259.
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abnamro.nl

0900 - 0024  

(Voor dit gesprek betaalt u uw gebruikelijke belkosten. 

Uw telefoonaanbieder bepaalt deze kosten).


