Hoe stel ik een land in?
Stap 1
Klik in het menu op het item ‘Beheren’.
Stap 2
In het submenu dat verschijnt, klikt u vervolgens op ‘Limieten en landen’.

Stap 3
U krijgt nu uw rekeningnummers te zien die gekoppeld zijn in Online Bankieren. Hier kunt u het land toevoegen
waarnaar u wilt overboeken.
Let op! Het toevoegen van een land is per rekening.
Standaard staat alleen Nederland open als land waarbinnen u kunt overboeken. Wilt u een ander land activeren dan
Nederland? Dan klikt u op de button ‘+’ of de tekst ‘Land toevoegen’. In het invoerveld dat u te zien krijgt, vult u het
land in dat u wilt toevoegen. Bij het intypen van de naam van een land, krijgt u meteen suggesties hiervoor.
Bij het toevoegen van een land kunt u een termijn van maximaal één jaar instellen. U kiest de gewenste einddatum via de
kalender.
Voorbeeld
U wilt België als land toevoegen. In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat de limiet wordt ingesteld op 1 januari. U wilt het
land voor de maximale periode activeren, dus voor één jaar. U kiest dan als einddatum 31 december.

Stap 4
Om de instelling te bevestigen klikt u op ‘OK + Verzenden’.

Stap 5
U krijgt nu het scherm ‘Tekenen met uw Van Lanschot Digipas’ of ‘Tekenen met uw Van Lanschot Webber’ te zien.
– Controleer de samenvatting van de wijziging die u hebt opgegeven.
–	Als de samenvatting klopt, klikt u in het vakje vóór de tekst ‘Ik ben akkoord met de onderstaande wijziging in de
instellingen van transactielimiet en toegestane landen.’
– Vervolgens zet u uw handtekening met uw Digipas of Webber.
Let op! Als u gebruikmaakt van een Digipas, moet u bij ‘APPLI-’ het cijfer ‘2’ intoetsen.
– Vul de responsecode in het veld achter de tekst ‘Response:’.
– Klik op de button ‘Tekenen’.

Stap 6
Op het moment dat u hebt geklikt op de button ‘Tekenen’, verschijnt er een pop-up melding.
Daarin staat dat de nieuwe instellingen worden toegepast en per wanneer ze actief zijn.
Let op! Na het tekenen van uw wijziging duurt het altijd één uur voordat de instellingen actief zijn.

Stap 7
U sluit de pop-up melding door te klikken op de button ‘OK’. U komt dan terug in het scherm ‘Limieten en landen’.
Hier ziet u nogmaals een overzicht van de instellingen die worden toegepast.

Tijdige waarschuwing als een landinstelling vervalt
Eén maand voordat een landinstelling de einddatum bereikt, krijgt u een waarschuwing op het moment dat u een
overboeking doet van de betreffende rekening.

Eenvoudig uw instellingen in één keer verlengen (per rekeningnummer)
– U gaat terug naar ‘Limieten en landen’.
– Daar klikt u op het vakje voor de tekst ‘Onderstaande instellingen verlengen t/m’.
– U selecteert de gewenst periode en klikt op de button ‘Verlengen’.
– Daarna volgt u de stappen op uw beeldscherm.

