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Argenta Spaarbank nv staat als spaarbank, vergund als kredietinstelling naar Belgisch recht, onder
het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB), Sonnemannstrasse 20, 60314
Frankfurt am Main, Duitsland en de Nationale Bank van België (NBB), de Berlaimontlaan 14, 1000
Brussel. Zij is onderworpen aan de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. Argenta
Spaarbank nv is tevens ingeschreven in het register van verzekeringstussenpersonen als
verzekeringsmakelaar.
Het Algemeen Reglement der Verrichtingen van Argenta Spaarbank (‘Argenta’) is van toepassing op
de Argenta-app. Het Algemeen Reglement der Verrichtingen van Argenta beheerst onder andere de
registratie, het gebruik van en de toegang tot de Argenta-app en de uitvoering van
betalingstransacties via de Argenta-app. Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten onder andere regels
met betrekking tot het gebruik en de werking van de Argenta-app. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn ook
van toepassing in de relatie tussen u en Argenta Assuranties nv. Als er een tegenstrijdigheid is tussen
deze Gebruiksvoorwaarden en de relevante contractvoorwaarden van een product of dienst, hebben
die laatste voorrang.
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben woorden met een hoofdletter, dezelfde betekenis als
bepaald in het Algemeen Reglement der Verrichtingen.
Door de Argenta-app in het Nederlands te configureren, bevestigt u Nederlands te begrijpen en stemt
u ermee in dat alle toekomstige communicatie over de Argenta-app in het Nederlands zal
plaatsvinden.
U moet een kopie van deze Gebruiksvoorwaarden en het Algemeen Reglement der Verrichtingen van
Argenta bewaren of afdrukken.
U gaat ermee akkoord dat u kennisgevingen kunt ontvangen via de Argenta-app.

1. Systeemvereisten, toegang tot en gebruik van de app
De Argenta-app kan gebruikt worden op toestellen met Android of iOS als besturingssysteem. De
Argenta-app wordt ondersteund door smartphones en tablets met iOS 9.0 en hoger of Android 6.0 en
hoger.
De toegang tot en het gebruik van de Argenta-app is alleen toegestaan voor klanten die een
overeenkomst voor Argenta Internetbankieren hebben afgesloten.

De toegang tot de Argenta-app is alleen mogelijk als u een Argenta-digipas of de itsme®-app hebt voor
de eenmalige installatie van de Argenta-app, een Gekoppelde Bankkaart en een mobiel toestel dat
aan de systeemvereisten voldoet.
Als uw toestel niet beantwoordt aan de vereisten van de Argenta-app, dan verschijnt de app niet in de
App Store of Play Store en/of kunt u niet alle functionaliteiten van de Argenta-app gebruiken.

2. Functionaliteiten
U kunt de functionaliteiten raadplegen op de website http://app.argenta.be. Dat overzicht van de
functionaliteiten maakt integraal deel uit van deze gebruiksvoorwaarden.
Argenta kan altijd nieuwe functionaliteiten toevoegen, bestaande functionaliteiten schrappen of
wijzigen.
Bij automatische invulling van gegevens, moet u altijd nagaan of de ingevulde gegevens correct zijn
en moet u waar nodig een correctie uitvoeren.
Bij wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden die verband houden met betalingsdiensten
(Betalingsdiensten zoals gedefinieerd in het Algemeen Reglement der Verrichtingen), wordt u van de
wijziging op de hoogte gebracht uiterlijk twee maanden vooraleer de wijziging van toepassing wordt,
bijvoorbeeld door kennisgeving via de Argenta-app. U hebt in dat geval de keuze om verder gebruik te
maken van de Argenta-app inclusief de wijzigingen, of vóór de datum van wijziging te stoppen met het
gebruik van de Argenta-app zonder kosten. Als u verder gebruik blijft maken van de Argenta-app na
de toepassing van de wijzigingen, wordt u geacht de wijzigingen aanvaard te hebben.

3. Limieten
U kunt de uitgavenlimieten en de ondertekeningswijze raadplegen op de website www.argenta.be in
het document ‘Limieten van de Argenta-app’.
Argenta behoudt zich het recht voor de uitgavenlimieten die standaard van toepassing zijn of die op
uw vraag werden gekozen, te wijzigen mits voorafgaande kennisgeving, bijvoorbeeld via de Argentaapp.

4. Beveiliging
Wanneer u zich voor het eerst aanmeldt via de Argenta-app, moet u zich registreren met uw Argentadigipas of de itsme®-app en uw bankkaart. Ook als u zich op de Argenta-app wilt registreren met het
toestel van iemand anders, hebt u uw Argenta-digipas of itsme®-app en uw bankkaart nodig om u
eerst te registreren. Als het toestel al gekoppeld is aan een ander abonnement, moet dat eerst
ongedaan worden gemaakt.
Het is heel belangrijk dat u na de registratie een pincode kiest die niet gemakkelijk te raden is. Gebruik
bijvoorbeeld nooit uw telefoonnummer of geboortedatum. Gebruik ook geen pincode die uit allemaal
dezelfde cijfers bestaat of uit een reeks cijfers die elkaar opvolgen. Verder mag u uw pincode nergens
noteren en mag u ze niet aan anderen vertellen. De pincode is een persoonlijke en vertrouwelijke
identificatiecode waarmee u zich kunt identificeren om toegang te krijgen tot de Argenta-app. Met de
pincode kunt u, in bepaalde door Argenta geselecteerde gevallen, ook elektronisch afgesloten
overeenkomsten ondertekenen.
Als u de pincode bent vergeten, moet u uw toestel eerst ontkoppelen. U kunt uw toestel ontkoppelen
van uw abonnement op Argenta’s internetbankieren via de app zelf. Dat doet u via de optie ‘Ontkoppel
abonnement’ in het menu van de app. Daarna kunt u zich opnieuw registreren en een nieuwe pincode
kiezen.

Als deze functionaliteit mogelijk is op uw toestel, kunt u zich na de registratie ook aanmelden met uw
vingerafdruk of met gezichtsherkenning in plaats van met een pincode. Het is belangrijk dat u ervoor
zorgt dat alleen uw eigen vingerafdruk of gezichtsscan geregistreerd is op uw toestel. Deze
functionaliteit leidt niet tot de registratie van uw vingerafdruk of gezichtsscan door Argenta. De
vingerafdruk of gezichtsscan wordt gegenereerd en beheerd in het OS (operating system) van het
toestel.
Als u uw toestel wilt verkopen of doorgeven, moet u uw toestel ontkoppelen van uw abonnement op
Argenta’s internetbankieren via de app zelf of via het menu ‘Instellingen’ in Argenta’s
internetbankieren. Of u belt naar de Argenta-klantendienst op het nummer 03 285 59 82 (van 08.30 tot
20.30 uur op weekdagen en van 09.00 tot 12.00 uur op zaterdag). Nadat u uw toestel hebt
ontkoppeld, verwijdert u de Argenta-app. Vanaf dan is het veilig om uw toestel te verkopen of door te
geven.
Het besturingssysteem van het toestel waarop de Argenta-app wordt gebruikt, moet geleverd en
ondersteund worden door de leverancier van het toestel. Het is niet toegestaan om jailbroken of
rooted toestellen (of toestellen die ooit jailbroken of rooted zijn geweest) te gebruiken om aan te
melden in de Argenta-app of de Argenta-app op die toestellen te gebruiken (zie ook de bepalingen
hierover in het Algemeen Reglement der Verrichtingen).

5. Elektronische handtekening
De elektronische handtekening (met de pincode of met een andere door Argenta daarvoor
aangeboden elektronische ondertekeningswijze) vervangt, in de gevallen waarin Argenta dat
beschikbaar stelt, de ondertekening met de originele geschreven handtekening bij elektronisch
afgesloten overeenkomsten. U erkent dat een door middel van uw elektronische handtekening
ondertekende overeenkomst een formeel, volledig en rechtsgeldig bewijs vormt van uw instemming
met de inhoud en het bestaan van de betreffende overeenkomst.

6. Verwerking van persoonsgegevens
Argenta verzamelt en verwerkt alle persoonsgegevens (waaronder nummer van de Gekoppelde
Bankkaart, gegevens over het mobiele toestel zoals technische informatie over het mobiele toestel,
relevante identificators van de telefoon, OS-versie, enzovoort) in het kader van of met het oog op het
downloaden en installeren van de Argenta-app, het registreren, gebruiken van of toegang nemen tot
de Argenta-app of voor ondersteuningsdoeleinden zoals de identificatie van technische en andere
problemen. Door de Argenta-app te downloaden, te installeren of te gebruiken, stemt u ermee in dat
Argenta informatie op uw mobiele toestel opslaat en toegang krijgt tot gegevens over het mobiele
toestel om de registratie en authenticatie mogelijk te maken wanneer u de Argenta-app gebruikt,
omwille van veiligheidsredenen. U stemt er ook mee in dat u kennisgevingen ontvangt via de Argentaapp. U kunt uw toestemming voor het opslaan van en toegang verlenen tot gegevens over het mobiele
toestel op ieder moment intrekken door de Argenta-app van uw mobiele toestel te verwijderen.
Wij herinneren u eraan dat Argenta uw persoonsgegevens verwerkt, in overeenstemming met de
geldende privacywetgeving, met het oog op het verzekeren van uw financiële gezondheid. Specifiek in
deze context verwerkt Argenta uw persoonsgegevens voor het beheren van uw rekeningen, het
beheren van onze klanten, interne informatiedoeleinden en voor beveiligingsdoeleinden. Meer
informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de manier waarop u uw rechten kunt
uitoefenen, en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming, vindt u in onze
Privacyverklaring, die beschikbaar is op onze website en via uw kantoor.

7. Klachten

Als u vragen hebt over (diensten van) de Argenta-app, kunt u contact opnemen met de Argentaklantendienst op het nummer 03 285 59 82 (van 08.30 tot 20.30 uur op weekdagen en van 09.00 tot
12.00 uur op zaterdag).
Als u klachten hebt, kunt u die met uw Argenta-kantoorhouder bespreken. U kunt ook terecht bij
Argenta – dienst klachtenbeheer Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, telefoon: 03 285 56 45,
klachtenbeheer@argenta.be, overeenkomstig het Algemeen Reglement der Verrichtingen.
8. Herroepingsrecht
U kunt het gebruik van de Argenta-app en de diensten van de Argenta-app op ieder ogenblik
kosteloos beëindigen door de Argenta-app te verwijderen van uw mobiele toestel, zonder dat u
daarvoor een kennisgeving naar Argenta moet sturen.

9. Tarifering
Het gebruik van de Argenta-app is niet onderworpen aan bijkomende kosten, buiten deze voor
diensten aangeboden via de Argenta-app zoals opgenomen in de tarieflijst.
U moet zelf de kosten dragen in verband met de aankoop, installatie en de werking van uw mobiele
toestel en de Argenta-app. De kosten die door uw netwerkaanbieder worden aangerekend voor de
toegang tot internet via uw mobiele toestel voor het gebruik van de Argenta-app worden ook door u
gedragen.

