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RegioBank, 
de buurtzame 
bank
RegioBank is al ruim 100 jaar de bank in  
de buurt. Met Zelfstandig Adviseurs is  
RegioBank actief in heel veel buurten in  
dorpen en kleine steden. In al die jaren zijn 
de Zelfstandig Adviseurs van RegioBank 
uitgegroeid tot een vertrouwd gezicht in 
de buurt. Zij weten hoe belangrijk een fijne 
buurt is. Dat is een buurt waar mensen  
elkaar tegenkomen, naar elkaar omkijken  
en samen dingen ondernemen. En waar u 
met plezier kunt wonen, werken en leven. 
Kortom, een buurt waar mensen buurtzaam 
bezig zijn. Als buurtzame bank spelen  
we daar een belangrijke rol in. Zo regelt  
u uw bankzaken dus gewoon in de buurt.  
Welkom bij RegioBank, de buurtzame bank.

Onze vier beloften aan u. 
• We zijn groot en voelen klein.
• We zijn een vertrouwd gezicht in de buurt.
• We zijn er voor de hele familie.
• We dragen bij aan een leefbare buurt.



Wij zijn groot en voelen klein
     RegioBank werkt samen met Zelfstandig Adviseurs  

in heel veel buurten in dorpen en kleine steden in  
Nederland. Er is dus altijd een Zelfstandig Adviseur  
bij u in de buurt, waar u welkom bent. Bij iemand die  
u persoonlijk kent, dat is wat ons echt uniek maakt.  
En weet u dat we onderdeel zijn van de Volksbank?  
Dat geeft u de financiële stabiliteit waarop u wilt  
kunnen vertrouwen bij een bank. En ook de digitale  
mogelijkheden met online en mobiel bankieren. 

Wij zijn een vertrouwd gezicht in de buurt
    RegioBank is al ruim 100 jaar de  bank in de buurt. In 

die tijd zijn we uitgegroeid tot een vertrouwd gezicht in 
de buurt. Onze Zelfstandig Adviseurs zijn lokale onder-
nemers en actief betrokken bij de buurt. Het voordeel? 
Ze kennen u en de buurt. Extra fijn dus dat de Zelfstandig 
Adviseur uw vaste aanspreekpunt is voor alle financiële 
zaken. Zo kunt u vertrouwen op deskundig advies, dat 
past bij uw persoonlijke situatie.

Wij zijn er voor de hele familie
     Jong en oud bankiert bij RegioBank. Onze Zelfstandig 

Adviseurs helpen u bijvoorbeeld met een betaalrekening 
voor uzelf, Zilvervloot Sparen voor uw kind en een zakelijke 
rekening voor de winkel van uw partner. Ook geven onze 
Zelfstandig Adviseurs advies over hypotheken. Voor een 
nieuwe woning voor uw gezin of als u uw hypotheek over 
wilt sluiten. 

Wij dragen bij aan een leefbare buurt
     Een leefbare buurt is een fijne buurt om te wonen en leven. 

En een aantrekkelijke buurt om te ondernemen. Een buurt 
waar iedereen zich thuis voelt: bewoners, ondernemers, 
verenigingen en stichtingen. Daarom steunen we onder 
andere samen met het Oranje Fonds lokale projecten die 
het buurtgevoel vergroten. En we zetten onze kennis van  
de regio in om bijvoorbeeld de bakker om de hoek te 
helpen met de juiste financiering. Want als de bakker in 
de buurt blijft, blijft de slager ook. En de doe-het-zelfzaak 
ook. Zo zetten we ons in voor een buurt die groeit en 
bloeit. Daarom zijn we de buurtzame bank.
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Alles onder 
één dak
  Betalen

Plus Betalen
Plus Betalen is een complete betaalrekening. U bepaalt zelf hoe 
u uw geldzaken regelt. Onderweg op uw telefoon met de Mobiel 
Bankieren app of thuis via Mijn RegioBank. Uiteraard bent u ook 
van harte welkom op kantoor bij een Zelfstandig Adviseur bij u 
in de buurt. Bij vragen over uw financiën of voor een goed advies. 
Met het betaalpakket Plus Betalen heeft u alles wat u nodig heeft 
om uw bankzaken goed te regelen. De rekening is voor iedereen 
vanaf 18 jaar. 
 
 In het kort
•  Complete betaalrekening met betaalpas.
•  Met uw betaalpas kunt u contactloos betalen zonder pincode. 

Dat kunt u ook uitzetten.
•  Mijn RegioBank en Mobiel Bankieren app.
•  Online betalen met iDEAL.
•  Emergency cash; contant geld in het buitenland bij verlies of 

diefstal van uw betaalpas.
•  Keuze uit digitale of papieren rekeningafschriften.

U kunt Plus Betalen aanvullen met een 
RegioBank Creditcard. Voor de creditcard 
werken wij samen met International Card 
Services (ICS). De creditcard is van VISA. 

Overstapservice – eenvoudig van bank 
wisselen 
Komt u bij ons bankieren? De Overstapservice vraagt u 
makkelijk online aan. Of neem contact op met uw Zelfstandig 
Adviseur. Hij helpt u graag om deze overstap te regelen.
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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 betaal- en spaarrekening 
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.
 
 In het kort
• Sparen én betalen voor uw kind zélf.
•  Jaarlijks educatieve informatie, tips en spelletjes voor u en  

uw kind.
•  Betaalpas met een weeklimiet tot 12 jaar.
•  Betaalpas zonder weeklimiet vanaf 12 jaar.
•  Met de betaalpas kan uw kind contactloos betalen zonder 

pincode. Dat kunt u ook uitzetten.
• Mijn RegioBank en Mobiel Bankieren app.
• Geschikt voor jongeren van 0 tot 18 jaar.
•  Voor het aanhouden van de betaalrekening JongWijs betaalt u 

geen kosten.
• Welkomstcadeau bij opening van JongWijs. 

Jongerenbetaalrekening
Deze betaalrekening is bedoeld voor jongeren van 18 tot 27 jaar. 
Voor het aanhouden van de Jongerenbetaalrekening brengen 
we geen maandelijkse kosten in rekening. 
De Jongerenbetaalrekening kent de volgende 
mogelijkheden:
•   Een betaalpas met contactloos betalen  

zonder pincode. Dat kunt u ook uitzetten.
•   Mijn RegioBank en Mobiel Bankieren app.

U kunt de Jongerenbetaalrekening aanvullen met een RegioBank 
Creditcard. Voor de creditcard werken wij samen met International 
Card Services (ICS). De creditcard is van VISA. 
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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. De rente is variabel 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.

Jeugd
RegioBank heeft voor u twee speciale jeugdrekeningen: 
Zilvervloot Sparen en JongWijs. In de brochure Jeugd leest u hier 
meer over.

Fiscaal sparen
Informeer bij uw Zelfstandig Adviseur naar de mogelijkheden  
van fiscaal sparen.
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Nationale Hypotheek Garantie 
Gaat u een huis kopen, verbouwen of wilt u uw hypotheek  
oversluiten? Uw Zelfstandig Adviseur kijkt graag of u in aan-
merking 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

Een hypotheek die bij u past
Een hypotheek van RegioBank heeft veel mogelijkheden. U kiest 
welke aflos- en rentevorm het beste bij u past. 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 vermogen heeft of overwaarde uit een vorige 
woning. Vraag naar de voorwaarden.

Onafhankelijk advies
Uw Zelfstandig Adviseur geeft u helder en onafhankelijk  
hypotheekadvies. Dat advies kan een hypotheek van RegioBank 
zijn. Maar misschien past een hypotheek van een andere  
geldverstrekker wel beter bij uw situatie. Uw adviseur bespreekt 
graag wat uw mogelijkheden zijn.
 
 In het kort
• Keuze uit aflos- en rentevorm.
•  Korting hypotheekrente met een RegioBank betaalrekening, 

vraag de adviseur naar de voorwaarden. 
•  Keuze om hypotheekzaken zelf te regelen in Mijn RegioBank, 

de Mobiel Bankieren app of via uw adviseur. 
•  Offerte 12 maanden geldig  

bij nieuwbouwwoning.
•  Onafhankelijk advies van  

uw Zelfstandig Adviseur.
•  Ook tijdens de looptijd  

aandacht voor uw hypotheek.
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Zakelijk

Zakelijk bankieren zoals u dat wilt
Oók voor al uw zakelijke financiën staan wij voor u klaar. Of u nu
een eigen winkel heeft, een adviesbureau of bestuurder bent van
een stichting of vereniging. Wij helpen u met duidelijke financiële
diensten en producten, zonder allerlei poespas. Heel gemakkelijk. 

Zakelijk betalen 
•  MKB Rekening: voor zzp’ers en het mkb. 
•  V&S Rekening: voor verenigingen en stichtingen. 
•  Creditcard Zakelijk: aan te vragen bij uw betaalrekening. 

Zakelijk sparen 
•  Meerkeuze Sparen: flexibel en vast sparen op één rekening. 

Zakelijk financieren 
•  Rekening-courant Krediet: voor extra financiële ruimte. 
•  Bedrijfshypotheek: voor het kopen, bouwen, verbouwen of 

herfinancieren van uw bedrijfspand. 
•  Alternatieven via onze samenwerkingspartners. 

Overige diensten 
•  Zakelijke Overstapservice: zonder omkijken overstappen naar 

RegioBank. 
•  Vaste en mobiele betaalautomaten. 
•  Huurgarantie.

In de brochure Zakelijk leest u er meer over.





 Meer weten over buurtzaam bankieren?
Kijk op regiobank.nl. Of ga naar uw Zelfstandig Adviseur van  
RegioBank voor persoonlijk advies. U bent van harte welkom. 

 RegioBank, de buurtzame bank
Goed contact met de buren, een bakker om de hoek, de sport-
vereniging op fietsafstand. Het zorgt er allemaal voor dat u prettig 
kunt wonen, werken en leven. Wat ons betreft hoort er nog iets 
thuis in dat rijtje: een bank die klaarstaat voor u én uw buurt. Zodat 
die blijft groeien en bloeien. Dat is RegioBank, de buurtzame bank.

RegioBank onderscheidt zich van de andere banken door de bank-
producten - betalen, sparen en hypotheken - te combineren met 
de persoonlijke dienstverlening van een Zelfstandig Adviseur in de 
buurt. Er is altijd wel een adviseur bij ú 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 Zelfstandig 
Adviseurs exclusief voor RegioBank. 

RegioBank is een Nederlandse bank, zonder buitenlandse  
belangen. RegioBank is gevestigd in Utrecht en heeft geen eigen 
kantoren. RegioBank is een handelsnaam van de Volksbank N.V.. 
Meer informatie vindt u op regiobank.nl en in de Dienstenwijzer.
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