Limieten
Argenta-App

Standaard
transactielimiet
en daglimiet

Mogelijke
transactielimiet
en daglimiet

Overschrijvingen tussen eigen rekeningen

Geen

Geen

Overschrijvingen naar geregistreerde begunstigde

500 euro

0 tot 2.500 euro

Overschrijvingen naar andere rekeningen
(niet-geregistreerde begunstigde)

250 euro

0 tot 500 euro

De transactielimiet is het maximale bedrag dat u per transactie kunt overschrijven. De daglimiet is het maximale bedrag dat u per
kalenderdag kunt overschrijven. Voor overschrijvingen die u via de app doet, zijn de transactielimiet en de daglimiet dezelfde.
Een overschrijving onder de ingestelde limiet ondertekent u met uw pincode van 5 cijfers of met uw vingerafdruk of gezichstsscan als
uw toestel dat toelaat. Een overschrijving van minder dan 250 euro naar een geregistreerde begunstigde kunt u met de bevestigingsknop ondertekenen. U ondertekent een overschrijving boven de limiet, naar eender welke rekening, met uw digipas of de itsme®-app.
Een limietverhoging moet u bevestigen met uw bankkaart en digipas of itsme®-app. Uw limiet verlagen kan zonder bevestiging met
uw bankkaart en digipass of itsme®-app.
U kunt voor maximaal 25.000 euro per dag overschrijvingen ingeven via Argenta’s internetbankieren en de Argenta-app samen. Als u
de app op meerdere toestellen hebt geïnstalleerd, dan geldt de limiet voor al uw toestellen samen. Er is geen beperking op het aantal
overschrijvingen zolang u de daglimiet niet bereikt. Tussen uw eigen rekeningen kunt u onbeperkt overschrijven, zowel via Argenta’s
internetbankieren als via de app.
Misschien heeft uw rekening een lagere limiet dan de limiet die we toepassen in de app en in Argenta’s internetbankieren. In dat geval
is de rekeninglimiet van toepassing. U kunt alleen het beschikbare saldo overschrijven, ook al zijn de limieten hoger.
Met ‘eigen rekeningen’ bedoelen we de rekeningen die u kunt raadplegen en waarmee u verrichtingen kunt doen in Argenta’s internetbankieren en in de app.
Met ‘geregistreerde begunstigden’ bedoelen we de rekeningen die u aan uw lijst van begunstigden hebt toegevoegd. ‘Andere rekeningen’ met een ‘niet-geregistreerde begunstigde’ zijn rekeningen die nog niet aan uw lijst van begunstigden zijn toegevoegd. Als u een
rekening wilt toevoegen aan de lijst van ‘geregistreerde begunstigde’ moet u dat bevestigen door te ondertekenen met uw digipas of
itsme®-app.
U kunt de limieten in de app zelf verlagen of verhogen naar maximaal € 500 voor overschrijvingen naar niet-geregistreerde begunstigden, en naar maximaal € 2.500 voor overschrijvingen naar geregistreerde begunstigden. Een limietverhoging moet u bevestigen met
uw bankkaart en digipas of itsme®-app. Verlagen kan zonder bevestiging met bankkaart en digipas of itsme®-app.

