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U bent welkom bij ons op kantoor
      Met ruim 530 Zelfstandig Adviseurs in 

dorpen en kleine steden is er altijd wel een 
kantoor bij u in de buurt. Voor een vraag of 
eenvoudig advies kunt u dus gewoon even 
binnenlopen. Komt er toch wat meer bij 
kijken? Dan maken we meteen een afspraak 
zodat we de tijd hebben om uitgebreid op 
uw situatie in te gaan.

De Adviseur die u kent
      De Zelfstandig Adviseurs van RegioBank 

zijn bekende en vertrouwde gezichten in  
de buurt. U kent ze en zij kennen u. Dat is  
prettig en vertrouwd. En een fijne basis 
voor een gesprek over bankzaken.

U krijgt bij ons persoonlijke aandacht 
      Wij nemen de tijd en we zetten graag een 

stap extra voor u. Zo bent u ook bij ons 
op kantoor welkom als u uitleg wilt over 
Internet Bankieren of het gebruik van onze 
Mobiel Bankieren app.

Wij zijn een bank voor de hele familie
      U vindt onze financiële diensten voor u en 

uw kinderen onder één dak. Een hypotheek, 
betaal- of spaarrekening voor uzelf of  
bijvoorbeeld Zilvervloot Sparen voor uw 
kind. En met JongWijs leert u uw kind 
stapsgewijs omgaan met geld.

 

Wij zijn de 
bank dichtbij
Met ruim 530 Zelfstandig Adviseurs is 
er altijd wel een kantoor bij u in de buurt. 
Voor een vraag of advies kunt u gewoon 
binnenlopen. Regelt u uw geldzaken liever 
online, dan kan dat natuurlijk ook met 
Internet Bankieren of onze Mobiel 
Bankieren app. 

RegioBank. Uw bank dichtbij.
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Alles onder 
één dak
  Betalen

Plus Betalen
Met Plus Betalen heeft u alles wat u nodig heeft om uw bank-
zaken te regelen. Gewoon een handige betaalrekening met een 
Wereldpas, Internet Bankieren en de Mobiel Bankieren app.  
U kunt online betalen met iDEAL. En u kunt zelf kiezen of u digi-
tale of papieren rekeningafschriften wilt. Ook krijgt u 25% korting 
op iedere tweede en volgende Wereldpas. Plus Betalen kunt u 
aanvullen met de MasterCard Classic creditcard. Deze creditcard 
is geen product van RegioBank.

JongWijs 
Het is fijn als uw kind later verstandig met geld omgaat. 
Daarmee bedoelen we goed sparen, maar ook verstandig 
uitgeven. Dat kan uw kind leren met JongWijs: een pakket met 
een spaar- en betaalrekening voor uw kind zélf. Stap voor stap 
leren: van sparen tot Mobiel Bankieren. JongWijs is een financieel 
pakket voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Bij het pakket krijgt uw 
kind elk jaar leuke en leerzame tips van ons. Uiteraard starten we 
eenvoudig. En groeien onze tips mee met de leeftijd.

Uw kind heeft u nodig om te leren wat goed met geld omgaan 
betekent. Daarom krijgt ook u jaarlijks post van ons. Interessante 
informatie, praktische tips en leuke spelletjes om samen met 
uw kind te doen. En uiteraard staat uw Zelfstandig Adviseur ook  
voor u klaar.
 

Overstapservice – eenvoudig van bank 
wisselen 
Komt u bij ons bankieren? Met de Overstapservice is het heel 
gemakkelijk om van bank te veranderen. Overstappen naar  
RegioBank is zo gebeurd. 

 In het kort
• Sparen én betalen voor uw kind zélf.
• Sparen door uw kind met een aantrekkelijke rente.
•  Jaarlijks educatieve informatie, tips en spelletjes voor u en  

uw kind.
•  Jeugdpas met een weeklimiet tot 12 jaar (met contactloos 

betalen)
• Wereldpas vanaf 12 jaar (met contactloos betalen)
• Internet Bankieren en Mobiel Bankieren.
• Geschikt voor jongeren van 0 tot 18 jaar.
• Aan JongWijs zijn geen maandelijkse kosten verbonden.
• Welkomstcadeau bij opening van JongWijs 

Jongerenbetaalrekening
Deze betaalrekening is bedoeld voor jongeren van 18 tot 27 jaar. 
De Jongerenbetaalrekening kent geen maandelijkse kosten en kent 
de volgende mogelijkheden:

• Een Wereldpas (met contactloos betalen).
• Internet Bankieren (met een digipas).
• Mobiel Bankieren. 
• We vergoeden geen rente. 
 
 

Sparen

Spaar-op-Maat
De Spaar-op-Maat rekening bestaat uit twee delen. 

 − Met de Spaar-op-Maat Vrij kunt u flexibel sparen zoals het u 
uitkomt. U krijgt een aantrekkelijke variabele rente en u kunt 
uw geld altijd kosteloos opnemen. 

 − U kunt uw geld ook voor langere tijd vastzetten tegen een 
vaste rentevergoeding. En dat alles op één handige rekening.

Maand Sparen
U krijgt een aantrekkelijke variabele rente als u elke maand  
automatisch een vast bedrag spaart tussen de € 50 en € 500.  
Zo groeit uw spaargeld zonder dat u er omkijken naar heeft. Wilt 
u toch geld opnemen? Dan kan dat altijd zonder opnamekosten.
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Eigen Huis Sparen
De aantrekkelijke rente van Eigen Huis Sparen zorgt ervoor dat  
u een mooi startkapitaal spaart voor de aankoop van een eigen 
woning. Of voor een extra aflossing van uw bestaande hypotheek. 
En toch kunt u altijd bij uw geld. Bij een opname betaalt u altijd 
opnamekosten. Maar die kosten krijgt u terug als u het opgeno-
men bedrag gebruikt voor een van de doelen waar Eigen Huis 
Sparen voor bedoeld is. Bijvoorbeeld voor de aflossing van uw 
hypotheek. Alle doelen vindt u in de productvoorwaarden. 
Besteedt u het geld aan iets anders, dan betaalt u opnamekosten 
over het opgenomen bedrag. De hoogte van de opnamekosten 
vindt u op regiobank.nl of vraagt u na bij uw Zelfstandig Adviseur. 

Jeugd
RegioBank heeft voor u twee speciale jeugdrekeningen: 
Zilvervloot Sparen en JongWijs. Zie de brochure Jeugd.

Fiscaal sparen
Informeer bij uw Zelfstandig Adviseur naar de mogelijkheden van 
fiscaal sparen.

Nationale Hypotheek Garantie 
Gaat u een huis kopen, verbouwen of wilt u uw hypotheek  
oversluiten? Uw Zelfstandig Adviseur kijkt graag voor u of u  
in aanmerking komt voor NHG. Bij een hypotheek met NHG 
kan de hypotheekrente lager uitvallen dan bij een hypotheek 
zonder NHG. Daarnaast loopt u onder voorwaarden minder 
risico als u bij gedwongen verkoop met een restschuld blijft 
zitten.

Hypotheken

RegioBank Budget Hypotheek
Met de RegioBank Budget Hypotheek stelt u zelf uw hypotheek 
samen. U kiest een looptijd, aflossings- en een rentevorm. Uw 
Zelfstandig Adviseur helpt u daar graag bij, zodat u de juiste keuze 
kunt maken. En als u uw huis niet volledig hoeft te financieren, 
dan komt u mogelijk in aanmerking voor een lagere rente. Dit  
kan als u bijvoorbeeld een vermogen heeft of overwaarde uit  
een vorige woning. Vraag naar de voorwaarden. 

 

 



 Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.regiobank.nl. Of loop 
binnen bij uw Zelfstandig Adviseur van RegioBank voor 
persoonlijk advies. De deur staat altijd voor u open.

 RegioBank is uw bank in de buurt
U wilt graag een bank in de buurt. Om gewoon even binnen 
te lopen voor een vraag of een goed advies. Een kantoor om de 
hoek, met een Zelfstandig Adviseur die u kent. Waar u uw geld-
zaken regelt zoals ú dat wilt. Dat vindt u allemaal bij RegioBank.

RegioBank onderscheidt zich van de andere banken door 
alle moderne bankproducten - betalen, sparen en hypotheken -  
te combineren met de persoonlijke dienstverlening van een  
Zelfstandig Adviseur. Er is altijd wel een Adviseur bij u in de 
buurt: iemand die uw regio goed kent en een sterke binding  
heeft met de omgeving.

RegioBank werkt samen met Zelfstandig Adviseurs. Deze  
adviseurs hebben een eigen onderneming, veelal een assurantie-
kantoor. De Zelfstandig Adviseurs staan ingeschreven in het 
Handelsregister en hebben een AFM-vergunning als bemiddelaar 
en adviseur in financiële producten en verzekeringen. 

Naast RegioBank adviseren en bemiddelen de Zelfstandig  
Adviseurs ook in producten van andere aanbieders. Dit geldt  
overigens niet voor spaar- en betaalproducten, hierin bemiddelen 
de adviseurs exclusief voor RegioBank. RegioBank is een  
Nederlandse bank, zonder buitenlandse belangen. RegioBank 
is gevestigd in Utrecht en heeft geen eigen kantoren. 

Meer informatie over wie wij zijn en hoe wij werken vindt u 
op www.regiobank.nl. Hier vindt u ook de Dienstenwijzer met 
belangrijke informatie.
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