
e-Attijari
Uw bankdiensten beschikbaar in één klik

Frequently asked Questions

FAQ
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e-Attijari, wat is dat?
e-Attijari is een bankdienst op afstand waarmee u uw rekeningen kunt raadplegen, per 
direct transacties kunt verrichten en gebruik kunt maken van talrijke online diensten, 
24 uur per dag en 7 dagen per week.

Wat zijn de voorwaarden om in te schrijven?
U moet minstens 18 jaar zijn en een of meer actieve rekeningen-courant hebben bij 
de Attijariwafa bank Europe in België.

Hoe kan ik inschrijven?
U kunt inschrijven door dit aan te vragen bij uw bank.

Hoeveel kost de e-Attijari dienst?
De e-Attijari dienst is gratis voor particulieren en kost 6  euro/maand voor bedrijven.

Kan ik toegang verkrijgen tot de e-Attijari dienst via mijn gsm?
De e-Attijari dienst is bereikbaar via het webplatform en de mobiele applicatie. U kunt 
de mobiele applicatie downloaden op:
• Google Play Store
• App Store

Wat zijn de voordelen van deze nieuwe dienst?

Deze nieuwe dienst biedt meerdere voordelen:

•  Veiligheid: de verbinding en de online verrichte transacties zijn beveiligd door 
hoogwaardige technologieën van internationaal niveau.

•  Vertrouwelijkheid: de gegevens en de door u verrichte transacties zijn volstrekt 
vertrouwelijk.

•  Eenvoudig beheer van uw gangbare transacties via een gebruikersvriendelijke 
interface met uw computer, uw tablet of smartphone, snel en zonder u te hoeven 
verplaatsen.

• Onmiddellijk: u kunt uw financiële situatie per direct raadplegen.

•  Besparing: u maakt gebruik van talrijke diensten en bespaart aanzienlijk op de 
gebruikelijke bankkosten.
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Welke functies zijn beschikbaar via de webaccount?
De nieuwe e-Attijari dienst biedt de volgende mogelijkheden:

Uitgebreide raadpleging:
•  Raadpleging van de rekeningen en actuele saldi (voor particulieren, met inbegrip van 

en/of rekeningen) en boeksaldi (voor bedrijven), met mogelijkheid om transacties te 
zoeken en bankafschriften in diverse formaten te downloaden

• Raadpleging van termijndeposito’s
• Raadpleging van afschrijvingen
• Raadpleging van de inschrijfprocedures op producten en diensten
• Raadpleging van nuttige telefoonnummers

 Transactiediensten:

De nieuwe dienst stelt u in staat gangbare transacties online uit te voeren en te 
beheren en de verwerking daarvan te volgen:
• Overboekingen naar uw rekeningen 
• Overboekingen naar begunstigden
• Overmaking van geld naar Marokko en Tunesië via het geldtransfersysteem 

“Trans’compte”
• Permanente overboekingen
• Beheer van de begunstigden

Andere online diensten:
• Afdrukken van IBAN-code of verzending per mail
• Elektronische berichtendienst om berichten uit te wisselen met uw contactpersoon 

van de bank
• Wijzigen van uw wachtwoord

Welke functies zijn beschikbaar via de mobiele applicatie?

Raadpleging:
• Van rekeningen, saldi en op uw rekening uitgevoerde transacties

Uitvoering van transacties / online operaties:
• Overboeking naar uw rekeningen of begunstigden
• Overmaking van geld naar Marokko en Tunesië via het geldtransfersysteem 

“Trans’compte”

Online diensten:
• Weergave en verzending van IBAN-code per mail
• Nuttige telefoonnummers
• Wijzigen van uw wachtwoord
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Hoe kan ik inloggen op de e-Attijari dienst?
Na de ondertekening van het e-Attijari-contract ontvangt u enerzijds per mail uw 
inlogcode en de URL om uw wachtwoord te kiezen en anderzijds een voorlopig 
wachtwoord per SMS op uw gsm.

Klik tijdens de eerste verbinding op de per e-mail verzonden URL en voer het per SMS 
ontvangen wachtwoord in en kies uw nieuwe wachtwoord (minimaal 6 numerieke 
tekens). Na de bevestiging wordt u doorgeleid naar de identificatiepagina van het 
e-Attijari platform om in te loggen op uw nieuwe klantaccount.

Mocht u geen inlogcode en URL ontvangen, verzoeken wij u deze te zoeken in het 
spambakje van uw mailbox.

In geval van een en/of rekening krijgt iedere rekeninghouder een eigen inlogcode en 
wachtwoord.

Is tijdens de eerste verbinding de wijziging van het wachtwoord 
verplicht?
Ja, de wijziging van het wachtwoord is een noodzakelijke stap tijdens de eerste 
verbinding zodat u uw eigen wachtwoord kunt invoeren voor een maximale zekerheid. 
Geef uw wachtwoord nooit door aan anderen.

Wat te doen in geval van verlies of diefstal van mijn inlogcodes?
Neem meteen bij verlies of diefstal van de toegangscodes tot uw online-bank contact 
op met uw contactpersoon van uw bank. U krijgt vervolgens nieuwe inlogcodes. Buiten 
kantooruren van uw bank kunt u het verlies of de diefstal van uw inlogcodes melden 
bij het Klantencentrum via het telefoonnummer 078 15 11 54. 

Is de online toegang tot mijn rekeningen beveiligd?
Attijariwafa bank Europe heeft meerdere systemen ingevoerd om de veiligheid van de 
gegevens te beschermen die u voor de e-Attijari dienst gebruikt:

• Verzending per e-mail van uw login en URL voor de keuze van uw wachtwoord 

• Verzending naar uw gsm van een voorlopig wachtwoord per SMS 

Tijdens de eerste verbinding wordt u verzocht het wachtwoord te wijzigen door een 
nieuw wachtwoord naar eigen keuze te kiezen.

Voor de beveiliging van uw transacties (overboekingen, toevoeging van begunstigden), 
wordt een eenmalige code per SMS naar uw gsm verstuurd.

Mocht u dit niet ontvangen, verzoeken wij u contact op te nemen met de contactpersoon 
van uw bank of het Klantencentrum (078 15 11 54).

Voor uw eigen veiligheid bevelen wij u aan niemand mee te laten kijken op uw 
computerscherm wanneer u uw wachtwoord invoert. Dit wachtwoord moet vertrouwelijk 
blijven en mag aan niemand doorgegeven worden. Daarnaast bevelen wij u aan uw 
wachtwoord regelmatig te veranderen. Vergeet ten slotte niet om de verbinding te 
verbreken na uw bezoek op het e-Attijari platform.
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Wat moet ik doen als ik mijn eenmalige code niet per SMS ontvang voor 
de bevestiging van mijn online transacties?
Mocht u de eenmalige code niet ontvangen, probeer dan de code opnieuw te ontvangen 
door te klikken op de knop “Bevestigen en ondertekenen”. Na 3 mislukte pogingen 
kunt u contact opnemen met uw bank of het Klantencentrum (078 15 11 54).

Welke rekeningen kan ik raadplegen in mijn rekeningenlijst?
U kunt alle rekeningen raadplegen die u opgegeven hebt in uw contract tijdens de 
inschrijving.

Hoe worden mijn overboekingsaanvragen verwerkt?
Deze worden op de vervaldatum van de overboeking als volgt verwerkt:

•  Als het beschikbare saldo op de af te schrijven rekening toereikend is, wordt uw 
overboeking uitgevoerd en wordt het betreffende bedrag onmiddellijk afgeschreven 
van uw rekening.

•  Als het beschikbare saldo op de af te schrijven rekening ontoereikend is, wordt uw 
overboeking geweigerd.

Kan ik mijn wachtwoord online wijzigen?
Ja, u kunt uw wachtwoord te allen tijde in uw account wijzigen via de rubriek “uw 
persoonlijke account”.

Kan ik mijn persoonsgegevens online wijzigen?
Nee, u kunt de gegevens die u voor uw e-Attijari contract opgegeven hebt laten 
wijzigen door uw contactpersoon van de bank.

Wat is de geldigheidsduur van de e-Attijari dienst?
De inschrijving op de e-Attijari dienst is geldig voor onbepaalde duur.

Hoe kan ik de e-Attijari dienst opzeggen?
De e-Attijari dienst kan op elk gewenst moment bij de bank opgezegd worden. 


