Pasloos
pinnen
Met een smartphone op zak kan je
bankpas vaak thuisblijven. Sinds
kort hebben ABN Amro-klanten zelfs
bij een geldopname geen pas meer
nodig. Handig, maar is het ook veilig?

Op veel geldautomaten zit al jaren een
contactloos-symbool. Als je je pinpas of
smartphone ertegenaan houdt, gebeurt
er niets. Sinds afgelopen september
kunnen ABN Amro-klanten (vanaf 16 jaar)
wel ‘contactloos’ geld opnemen met een
smartphone. Het werkt alleen niet zoals
contactloos betalen, maar door een
QR-code te scannen. En het kan alleen bij
de Geldmaat-geldautomaten in Nederland.
Helemaal contactloos is het niet, terwijl
dat juist met corona wel handig zou zijn.
Je selecteert op de geldautomaat de optie
‘Zonder betaalpas’. Daarna moet je kiezen
tussen ‘ING code’ en ‘Zonder betaalpas’.
‘ING code’ is alleen voor ING-klanten die
tijdelijk geen betaalpas hebben, omdat
die kwijt of defect is. Als zij in de tussentijd
geld moeten opnemen of storten, kunnen
ze dat via een code doen. Klanten van
ABN Amro die contactloos willen pinnen,
drukken nogmaals op ‘Zonder betaalpas’.
Daarna scan je de QR-code via de bankapp
op je smartphone.

Twee schermen

Als je meerdere rekeningen bij ABN Amro
hebt, kies je in de app van welke rekening
je geld wilt opnemen. Daarna selecteer
je het bedrag. Vervolgens zie je op het
scherm van de geldautomaat een keuze
uit de beschikbare biljetten. Na een paar
maal bevestigen in de app komt je geld
uit de automaat. Tot slot verschijnt op de
automaat de vraag of je een bon wenst.
Pasloos geld opnemen is handig als je
geen bankpas bij je hebt. Minder handig
is het dat je op twee schermen tegelijk
bezig bent. Banken adviseren je niet te
laten afleiden tijdens een geldopname,
maar juist bij pasloos pinnen vragen
twee schermen om en om je aandacht.
Daarnaast werkte in ons geval de techniek
niet altijd mee. Geldautomaten staan
tegenwoordig vaak in (het voorportaal
van) supermarkten. Als je smartphone
tijdens de geldopname overschakelt naar
het wifi-netwerk van de supermarkt, kan
dat je opname blokkeren. En hoewel de
geldopname in de ABN Amro-app begint,
schakelt die al snel over naar een mobiele
website. Dat voelt wat knullig aan en ging
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bij ons de eerste paar keer op onverklaar
bare wijze mis. Op de mobiele website van
ABN Amro stond alleen ‘cardless ATM’ en
‘Mastercard’, gevolgd door een geblokkeerde knop met ‘Bevestigen en doorgaan’.

Ook crimineel kan zonder pas

Pasloos pinnen staat bij ABN Amro-klanten
standaard aan. Wie dat niet wil, moet zelf
actie ondernemen. Laagdrempelig is dat
niet, want er is geen schuifje in de app.
Je moet telefonisch contact opnemen om
het uit te laten zetten. Zonder veel twijfel
zullen criminelen ook van pasloos pinnen
misbruik maken, want dat is juist laagdrempelig. Bij andere soorten fraude met
online bankieren gaat gestolen geld eerst
naar een ‘katvanger’. Oftewel iemand die
zijn of haar rekening, soms zonder dat
zelf te weten, ter beschikking stelt aan
criminelen. Gestolen geld gaat via een
overboeking naar de rekening van de
katvanger. Daarna maken handlangers
het geld te gelde door het bij een automaat te pinnen. De katvanger is vervolgens
de pineut: de bank blokkeert zijn of haar
rekening en diegene kan jarenlang geen
nieuwe openen. Bij pasloos pinnen is een
katvanger niet nodig. Het scenario gaat
als volgt. De crimineel belt een slachtoffer
en doet zich voor als bankmedewerker.
Via een technische truc kan de crimineel
ook daadwerkelijk met het nummer van de
bank bellen. Op veel telefoons verschijnt
daardoor de naam van de bank in het
scherm als de telefoon rinkelt. Door een
reeks datalekken kan de crimineel een
geloofwaardig verhaal vertellen, waar veel
slachtoffers intrappen. Als die zich laten
overhalen codes door te geven die de 
‘e.dentifier’ geeft, zijn de rapen gaar.
Een e.dentifier is een apparaatje van de
bank dat codes geeft om bijvoorbeeld
de bankapp op een nieuwe telefoon te
installeren. Zodra de bankapp op de
telefoon van de crimineel staat, kan die
ermee pinnen. Pasloos.

Pinnen op afstand

ABN Amro stuurt weliswaar meldingen
zodra de bankapp op een nieuwe telefoon
wordt geïnstalleerd. Maar feit is dat veel
mensen die meldingen niet lezen of niet
begrijpen. Daarnaast zijn criminelen gewiekst en razendsnel. Bij pasloos pinnen
kan het allemaal in een mum van tijd
gepiept zijn. ‘Bankcriminelen’ werken
vaak in teams, met ieder een rol. Zo
hoeft de crimineel, die zich voordoet als
bankmedewerker, niet eerst z’n jas aan te
doen en naar een geldautomaat te fietsen.
Want pasloos pinnen kan ook op afstand,
zo ontdekten wij. Onze collega stond bij
een geldautomaat en drukte op de knop
‘Zonder betaalpas’. Vervolgens maakte ze
een foto van de QR-code op het scherm
van de geldautomaat en verstuurde die
via WhatsApp. Op onze werkplek scanden
we die code met een andere telefoon.
We doorliepen de stappen op de mobiele
telefoon en korte tijd later spuugde de
geldautomaat biljetten uit. Onze collega
stond erbij en keek ernaar.
Weet je zeker dat je criminelen te slim af
bent in een voorkomend geval, dan is pasloos pinnen makkelijk en handig. Anders is
het zaak de telefoon te pakken en pasloos
pinnen uit te laten zetten. Hebben criminelen ‘jouw’ bankapp al in handen, zet alle
limieten dan zo snel mogelijk op nul.

Aan de slag

Bij andere
banken
Klanten van andere
banken kunnen nog geen
geld opnemen zonder
bankpas. ING zegt de ontwikkelingen in de gaten
te houden. Rabobank en
de Volksbank (ASN Bank,
RegioBank, SNS) gaan
een stap verder door te
melden dat ze op termijn
de mogelijkheid wel
willen aanbieden, maar
dat ze nog geen indicatie
kunnen geven over welk
moment.

Bekijk onze handige links op geldgids.nu/aandeslag.
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Laat je niets
wijsmaken

Met de onafhankelijke tips en adviezen uit de Geldgids maak je zelf
de juiste financiële keuzes. Probeer nu met korting.
Bekijk de aanbieding

