Het hele jaar
betaalgemak met uw
Van Lanschot Creditcard Gold
Voordelen gebruik creditcard
De extra’s op een rijtje
Mijn ICS activeren en gebruiken

Met een Van Lanschot Creditcard Gold
heeft u voordelen in handen die geen
ander betaalmiddel u kan bieden.

De Van Lanschot Creditcard Gold:
méér dan wereldwijd betalen

Meer betaalgemak. Meer overzicht. Meer zekerheid. Meer
voordeel. Kortom, met uw Van Lanschot Creditcard Gold,
uitgegeven door International Card Services (ICS), betaalt u een
stuk slimmer. ICS heeft de voordelen voor u op een rijtje gezet.

De Van Lanschot Creditcard Gold wordt op
ruim 30 miljoen adressen geaccepteerd. Overal
ter wereld. U heeft dus altijd de juiste valuta
op zak. Naast dit betaalgemak kunt u met de
Van Lanschot Creditcard Gold en uw pincode
contant geld opnemen bij ruim 1 miljoen
geldautomaten en aan de balie bij een groot
aantal banken. Een uitgebreide handleiding kunt
u terugvinden op www.icscards.nl/handleiding.

Aflevergarantie*
Het kan wel eens gebeuren dat een artikel dat u
gekocht heeft, niet wordt geleverd. Daarvoor is er
de Aflevergarantie: ICS draait de betaling terug en
u hoeft niets te betalen.

Aankoopverzekering*
Vrijwel alles wat u met een creditcard koopt, in
een winkel maar ook online, is 365 dagen
verzekerd tegen verlies, diefstal en beschadiging.

Wereldwijd betaalgemak*
Met uw creditcard betaalt u snel, gemakkelijk
en veilig. Waar u ook bent, overal ter wereld.
De creditcard is niet voor niets wereldwijd de
meest geaccepteerde betaalwijze.

Fraudepreventie*
ICS houdt dag en nacht de betalingen bij die met
uw creditcard worden gedaan. Als zij serieuze
vermoedens heeft dat er iets verdachts gebeurt,
dan neemt ICS contact met u op.

24/7 Service*
ICS is 7 dagen per week, 24 uur per dag, telefonisch
bereikbaar voor spoedeisende vragen. Een geruststellend idee als u bijvoorbeeld uw Card bent
kwijtgeraakt. Voor minder urgente vragen staan
wij u graag tijdens kantooruren te woord.

*

Een uitgebreide beschrijving kunt u terugvinden in de Algemene Voorwaarden
van uw Card op www.icscards.nl.

Ga naar
www.icscards.nl
Op www.icscards.nl kunt u eenvoudig informatie over uw
Card raadplegen en uw Card-zaken regelen.
In uw persoonlijke omgeving ‘Mijn ICS’ kunt u online uw
rekeningen betalen en al uw andere Card-zaken regelen.
Zo heeft u altijd een overzicht van uw laatste bestedingen
en openstaande rekeningen. Ook kunt u online uw persoonlijke gegevens wijzigen en geld overboeken. 24 uur per dag,
7 dagen per week. U ontvangt een e-mail zodra uw nieuwe
rekeningoverzicht in Mijn ICS klaarstaat.

Eenvoudig Mijn ICS activeren
Mijn ICS is eenvoudig te activeren op www.icscards.nl.
Na het activeren kunt u Mijn ICS direct gebruiken.

Alle mogelijkheden van Mijn ICS op een rij
  	 Uw rekening betalen en rekeningoverzichten
raadplegen en uitprinten.
  	 Online geld overmaken van uw bankrekening
naar uw creditcardrekening.
  	 Transacties inzien.
  	 Aanvullende producten aanvragen.

Snel antwoord op uw vragen
Op www.icscards.nl vindt u de uitgebreide pagina Klantenservice
waar u eenvoudig en snel antwoord op uw vragen krijgt. U kunt
zoeken in de categorieën van de Klantenservice of uw vraag
intypen in de zoekbalk rechtsboven in het scherm. Via de pagina
Producten vindt u alles over verschillende producten van ICS.

Download nu de ICS App

Informatie over International Card Services

Wilt u altijd en overal inzicht in uw uitgaven? Download dan
gratis de ICS App. Met deze app op uw smartphone of tablet
heeft u overal een duidelijk overzicht van de door ICS verwerkte
transacties. Ook ziet u direct wat u nog kunt besteden. De app
is beschikbaar voor Card-houders op iPhone, iPad en Android.
Kijk voor meer informatie op www.icscards.nl/app.  

De Van Lanschot Creditcard Gold wordt u aangeboden
door International Card Services BV (ICS). Wij wijzen u er
nadrukkelijk op dat ICS geen adviezen verstrekt. De door
ICS geboden informatie is ook niet bedoeld als vervanging
van deskundig advies.

Contactloos betalen
Uw Van Lanschot Creditcard Gold is voorzien van
het contactloos betalen logo. Dit betekent dat
u met uw creditcard contactloos kunt betalen. Bij betaalautomaten met dit speciale logo en het logo van MasterCard,
houdt u uw Card er slechts kort tegenaan. U kunt dan bedragen
tot en met € 25,- betalen zonder uw pincode in te toetsen. Zo
betaalt u snel en makkelijk. Voor hogere bedragen moet u in
de meeste gevallen wel uw pincode gebruiken.
Voordat de eerste contactloze betaling kan plaatsvinden,
moet u met uw Card eerst een keer een betaling met uw
pincode hebben gedaan in een betaalautomaat. Uiteraard kunt
u met uw Card ook blijven betalen zoals u gewend bent. Lees
meer over contactloos betalen op www.icscards.nl/contactloos.

MasterCard Global Service
Via MasterCard Global Service kunt u een beroep doen op
een wereldwijd netwerk van gratis hulptelefoonnummers.
U vindt deze gratis nummers op bijna alle luchthavens en
stations, bij hotels, in het telefoonboek en via de lokale
inlichtingendienst. Of kijk op www.mastercard.com.

ICS heeft een bankvergunning van De Nederlandsche
Bank (DNB). Ook heeft ICS vergunningen van de Autoriteit
Financiele Markten (AFM) onder andere om op te treden
als bemiddelaar voor verzekeringen. ICS is geregistreerd in
het register van DNB en AFM waarbij alle vergunningen zijn
opgenomen. Voor de bij de Van Lanschot Creditcard Gold
behorende verzekeringen heeft ICS een collectieve verzekering afgesloten bij ABN AMRO Schadeverzekering N.V.
ICS beschikt over een interne klachtenprocedure.
U kunt schriftelijk een klacht indienen bij:
International Card Services BV
Postbus 23225
1100 DS Diemen
Indien onverhoopt uw klacht niet naar tevredenheid wordt
opgelost, dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (www.kifid.nl) of bij een bevoegde rechter.

Heeft u nog vragen?
Ga dan naar www.icscards.nl.
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