
1970

1974

Banken introduceren automatische 
betaling/incasso. Daardoor hoeft 
men niet meer voor elke betaling 
naar de bank toe. Ook de veiligheid 
neemt toe: minder mensen lopen 
over straat met contant geld.

1980

1990

De komst van creditcards: 
klanten wennen aan betalen 
met plastic. 

De betaalautomaat doet zijn 
intrede: voortaan is het mogelijk 
om in winkels met de pinpas 
te betalen. 

De Rabobank presenteert 
mobiel bankieren. Naast de 
pc en de laptop kunnen klanten 
nu ook hun gsm inzetten voor 
betalingen, overschrijvingen 
en het checken van hun saldo. 

De Rabobank opent haar 
eerste online spaarbank in 
Belgiё. De jaren daarna volgen 
er directbanken in Duitsland, 
Ierland, Australiё, Nieuw-Zeeland.

De Rabobank introduceert 
digitale nota's/acceptgiro's 
binnen internetbankieren. 
Rekeningen betalen wordt 
daarmee nog eenvoudiger.

Invoering acceptgiro: steeds 
meer betalingen kunnen via 
de post.

1982De Rabobank plaatst de 
eerste geldautomaat van 
Nederland in 1982. Vier jaar 
later biedt de bank 60 geld-
automaten, verspreid 
over het land.

De eerste versie van Rabobank.nl 
gaat live. De klant vindt snel wat 
hij zoekt, de bank wordt minder 
vaak gebeld.

Internetbankieren is een feit. 
Voortaan is de computer de 
plek waar klanten het gros 
van hun bankzaken regelen.

Online betaalmethode iDEAL 
maakt het mogelijk om in 
webwinkels simpel spullen 
te kopen zonder creditcard.

De Rabobank introduceert 
telebankieren: klanten kunnen 
overschrijvingen doen via de 
telefoon.

1994

1997

2005

De Rabobank komt met sms 
betalen. Betalen en overschrijven 
kan voortaan via de mobiele 
telefoon.

De Rabobank ontsluit een 
geheel nieuwe online 
omgeving, waarin het ritme 
van de klant centraal staat en 
de bankmedewerker altijd 
'one touch away' is. 

Rabo Omnikassa: een 
uitgebreide online kassa 
waarmee webwinkeliers 
verschillende betaalmethoden 
kunnen aanbieden aan klanten.

De Rabobank introduceert 
GRPPY (grouppay), een mobiele 
app die het makkelijker maakt 
voor groepen om een rekening 
te splitsen, bijvoorbeeld in een 
kroeg of restaurant. 

Fync is een Rabobank-app die 
bankieren en boekhouden 
combineert. Hiermee kunnen 
zelfstandige ondernemers en 
freelancers eenvoudig hun 
financiële administratie 
afhandelen.

2007

2014

2016

2002

2006

2003

De Rabobank neemt 
het bedrijf MyOrder 
over, dat via een app 
klanten laat bestellen 
en betalen bij winkels, 
restaurants, parkeer-
plaatsen etc.

De eerste bancaire apps 
gaan live. De Rabobank 
maakt het al gauw mogelijk 
om via deze weg te bankieren, 
beleggingen te monitoren, 
maar ook de jeugd met geld 
te leren omgaan. 

Een belangrijk deel van het 
hypotheektraject gaat online, 
via het Rabobank Hypotheek-
dossier. Klanten berekenen 
via internet hun leenruimte en 
maandlasten.

Rabo Wallet is een digitale 
portemonnee waarmee klanten 
met hun smartphone in winkels 
kunnen afrekenen.

Rabo Corporate Connect is 
een nieuwe online omgeving 
voor corporate banking.

2012

2010

2013

2015

1992

Het gemak van bankieren 
door de jaren heen
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