Veilig bankieren
doet u met Mijn Rekening

Mijn Rekening
Uw financiele zaken regelt u graag veilig en op het moment dat het
ú uitkomt. Het is tenslotte belangrijk om al uw geldzaken goed te
bewaken.
Mijn Rekening op santander.nl helpt u daarbij en geeft u inzicht in al
uw betalingen en uitgaven. Mijn Rekening is een gratis online service
waarop u alleen toegang heeft nadat u zich geregistreerd heeft en
ons veiligheidsproces heeft doorlopen.
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Log in op Mijn Rekening via santander.nl en regis
Vervolgens ontvangt u een persoonlijke inlogcod

Registratie stap voor stap
Voor een veilige registratie op Mijn Rekening heeft u een e-mailadres
en een mobiel telefoonnummer nodig.
Registreer u nu:
1

Ga naar www.mijnrekening.santander.nl en registreer u
voor het eerste gebruik. Klik op ‘registratiecode opvragen’.

2

Wij sturen een registratiecode per sms naar uw mobiele
telefoonnummer dat al bij ons bekend is.

3

Met de registratiecode, die u per sms ontvangen heeft,
logt u verder in op Mijn Rekening waarna u per e-mail een
inlogcode ontvangt.

4 Met de inlogcode maakt u vervolgens zelf een eigen
wachtwoord aan.
5

Nu kunt u veilig gebruik maken van Mijn Rekening.

streer u eenmalig.
de voor uw beveiligde toegang.

Veilig bankieren
Met Mijn Rekening regelt u uw financiele zaken bij Santander op
een veilige manier. Maar zelf kunt u ook veel doen om veilig te
bankieren via internet.
Hoe maakt u bankieren via internet veilig?
1

Let op dat u alléén op een beveiligde website uw persoonlijke
gegevens gebruikt. U kunt dat altijd zien aan het veiligheidsslotje
dat voor of achter de websitenaam staat.

2

Kijk goed of er https:\\ staat. De ‘s’ is in dit geval belangrijk,
dit betekent ‘secure’ en geeft aan dat u op een beveiligde
website bent.

3

Is de naam van het bedrijf goed gespeld in de websitenaam?
Als het antwoord nee is, vertrouw de website dan niet.

4 Reageer niet op verzoeken om uw persoonlijke inlogcodes
te geven via e-mail.
5

Vertrouw niet te gemakkelijk op het afzendadres van
de e-mail. Dit is vrij eenvoudig te vervalsen.

Voor alles geldt: bij twijfel belt of e-mailt u ons.
Bel 030 - 63 88 100 of e-mail klantenservice@santander.nl.
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