
Betalen?

Wij zijn uw bank.
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In deze tijd kunt u niet meer zonder een
betaalpakket. Pinnen, overboeken en  
betalen. Op de manier die ú wilt. Via  
Internet Bankieren, met over schrij vings 
formulieren of de Mobiel Bankieren app.  
U bepaalt het gewoon zelf, het is immers 
uw geld. In ons complete betaalpakket  
zit alles wat u nodig heeft om overal  
makkelijk uw geldzaken te kunnen regelen. 
En wilt u geld komen storten aan de balie? 
Ook dat kan bij veel van onze kantoren. 

U wilt eenvoudig 
uw bankzaken 
regelen? 

Met ons betaal
pakket doet u dat 
op úw manier.  
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    1   Plus Betalen – compleet en voordelig
Met Plus Betalen heeft u alles wat u nodig heeft om uw
bankzaken te regelen. Gewoon een handige betaalrekening met
een Wereldpas en Internet Bankieren. En nog een paar extra’s,
zoals 25% korting op iedere tweede en volgende Wereldpas.

 In het kort
• Betaalrekening met Wereldpas. 
• Internet Bankieren.
• Mobiel Bankieren app.
• Online betalen met iDEAL.
• Emergency Cash; contant geld in het buitenland bij verlies of 

diefstal van uw pinpas.
• Keuze uit digitale of papieren rekeningafschriften.
• Mogelijkheid om rood te staan.
• 25% korting op iedere tweede en volgende Wereldpas.

Plus Betalen kunt u aanvullen met de MasterCard Classic creditcard.

 Betaalrekening met Wereldpas
U gebruikt uw betaalrekening voor uw dagelijkse bankzaken.
Uw salaris, pensioen of uitkering komt hierop binnen. Veel
vaste uitgaven kunt u automatisch laten afschrijven, zoals uw
energierekening, telefoonkosten of verzekeringen. Ook vaste
overboekingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld naar uw spaarrekening.

 Wereldpas
Met de Wereldpas kunt u dag en nacht geld opnemen. In Neder-
land en in het buitenland. Wilt u een extra Wereldpas, bijvoorbeeld 
voor uw partner? Dan krijgt u 25% korting op de maandelijkse 
paskosten.

 

Betalen op een 
eigentijdse manier
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 Internet Bankieren
Met Internet Bankieren regelt u al uw bankzaken waar en
wanneer u wilt. U heeft al uw rekeningen in één duidelijk
overzicht. U logt veilig in met een digipas, die u van RegioBank
ontvangt. Veilig betalen via iDEAL als u iets in een internetwinkel 
koopt kan ook. Bij RegioBank betaalt u geen kosten voor
het gebruik van Internet Bankieren.

 Mobiel Bankieren
Met onze Mobiel Bankieren app regelt u altijd en overal makkelijk 
uw bankzaken. Uw saldo checken, meteen geld overmaken of  
pinnen buiten Europa aan- of uitzetten? Het kan allemaal, ook in 
het buitenland. Mobiel Bankieren is net zo veilig als Internet Ban-
kieren. Via www.regiobank.nl kunt u de app direct downloaden.

 Emergency Cash
Uw betaalpas verloren tijdens uw verblijf in het buitenland?  
Dat is natuurlijk heel vervelend. Met Emergency cash regelt 
u contant geld op uw verblijfadres. Eén telefoontje naar 
0031 264 001 045 (24 uur per dag bereikbaar) is genoeg. Dan 
spreken wij met u af hoeveel geld u nodig heeft en waar u het 
kunt ophalen. En we regelen meteen de blokkering van uw pas.

 Rood staan
Heeft u onverwachte uitgaven? En daarom tijdelijk extra geld  
nodig? Dan mag u op uw betaalrekening eventueel tot een bepaald 
bedrag rood staan. Hoeveel? Dat hangt af van uw totale inkomsten 
en uitgaven. Het maximale bedrag is € 2.500. U betaalt alleen 
rente over het bedrag dat u rood staat.

 Creditcard
Wilt u een creditcard als aanvulling op Plus Betalen? Dan kunt
u de MasterCard Classic aanvragen. Deze creditcard is geen
product van RegioBank. U vraagt hem aan via de website van
International Card Services.

 Alles inclusief
U betaalt elke maand een vast tarief voor het complete betaal-
pakket. Bij RegioBank hoeft u dus niet apart te betalen voor  
allerlei losse onderdelen.
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    2    1.2.3 Rekening – uw kind  
spelenderwijs met geld  
leren omgaan

Deze bankrekening groeit met uw kind mee. Tot de 10e verjaardag 
is het alleen een spaarrekening met een aantrekkelijke rente. 
Daarna kan uw kind ook gaan betalen en hiervoor een Wereldpas 
aanvragen. Internet Bankieren en Mobiel Bankieren kan met uw 
toestemming vanaf 12 jaar. Zo leert u uw kind dus stapsgewijs 
sparen, betalen, Internet Bankieren en Mobiel Bankieren met één 
handige rekening.

 In het kort
• Sparen en betalen op één rekening.
• Sparen met een aantrekkelijke rente.
• Wereldpas. 
• Internet Bankieren en Mobiel Bankieren.
• Geschikt voor jongeren van 0 tot 27 jaar.
• Af te sluiten tot 23 jaar.
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    3   Overstapservice – eenvoudig 
   van bank wisselen
Voelt u iets voor een compleet en voordelig betaalpakket van
RegioBank? Met de Overstapservice wisselt u heel makkelijk
van bank.
 
 In het kort
• Open een rekening bij RegioBank en vraag direct de Overstap-

service aan. Uw Adviseur helpt u graag met het invullen van de 
formulieren.

• Uw nieuwe RegioBank rekeningnummer geven wij door aan 
bedrijven en instanties die automatisch geld van uw rekening 
afschrijven. U hoeft hier dus zelf niets voor te doen. 

• Kijk op uw afschriften of online van wie u geld ontvangt, bij-
voorbeeld uw werkgever. Met de overstapkaarten geeft u uw 
nieuwe rekeningnummer door. U krijgt deze kaarten van uw 
Adviseur. 

• U ontvangt van uw vorige bank een overzicht met alle periodieke 
overboekingen die eindigen. Zo kunt u ze makkelijk laten door-
gaan op uw nieuwe betaalrekening.

 Betalen en de belasting
Kijk op www.regiobank.nl voor de mogelijk fiscale gevolgen 
of bespreek dit met uw Adviseur.

 Tarieven
De actuele tarieven vindt u in de Tarievenwijzer Betalen op
www.regiobank.nl. 

 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. 
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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 geldzaken regelt zoals ú dat wilt. Dat vindt u allemaal 
bij RegioBank. U kunt bij ons terecht voor betalen, sparen, 
hypotheken, alles. De Zelfstandig Adviseurs van RegioBank 
zijn onafhankelijke tussenpersonen. Naast de producten 
van RegioBank adviseren en bemiddelen zij ook in produc-
ten van andere aanbieders. Behalve voor spaar- en betaal-
producten; daarin bemiddelen zij exclusief voor RegioBank.
RegioBank is een Nederlandse bank, zonder buitenlandse 
belangen. Wij hebben een eigen vergunning van de Neder-
landsche Bank en vallen onder het depositogarantiestelsel 
en beleggerscompensatiestelsel. 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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Meer informatie over 
onze producten vindt u 
op www.regiobank.nl


