Junior
bankieren?

Wij zijn uw bank.

U wilt uw kind
leren omgaan
met geld?
Wij hebben
de juiste
rekening.

Ooit gaan uw kinderen op eigen benen
staan en moeten zij hun eigen geld
beheren. Tot die tijd kunnen ze oefenen. U wilt dat stimuleren en uw kind
spelenderwijs met geld leren omgaan.
Het verjaardagsgeld van oma sparen,
een aantrekkelijke rente ontvangen en
straks zelf pinnen en Internet Bankieren.
RegioBank maakt dat allemaal mogelijk
met speciale jeugdspaarrekeningen.
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Sparen op uw manier
Bij RegioBank kijken we naar uw wensen en die van uw kind.
Wilt u sparen leuk maken voor uw kind? Met een aantrekkelijke
rente, extra premie of welkomstcadeau? Bij RegioBank staan uw
spaarwensen voorop. U krijgt daarbij altijd een goed advies en
een aantrekkelijke spaarrente.
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Hoe wilt u uw
kind leren sparen?
1

		

1.2.3 Rekening – stapsgewijs met
geld leren omgaan

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

In het kort
Voor jongeren van 0 tot 27 jaar.
Sparen en betalen op één rekening.
Sparen tegen een aantrekkelijke rente.
Wereldpas.
Mogelijkheid tot Internet Bankieren.
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Zilvervloot Sparen - tot 10% premie

Met Zilvervloot Sparen krijgt u altijd een aantrekkelijke
variabele rente. En op de 18e verjaardag krijgt uw kind een
premie over de hele inleg. Die premie kan oplopen tot maximaal
10%. Dit betekent meer dan € 1.000 extra spaargeld, bovenop
de gewone rente. U kunt de rekening meteen openen bij de
geboorte. Later mag ook. In ieder geval voordat uw kind 16 jaar is.
Heeft u de rekening eenmaal geopend, dan mag de hele familie
meesparen: oma’s, opa’s, ooms en tantes. Samen kunt u jaarlijks
tot € 600 inleggen.
In het kort
• Extra premie van 1% voor elk spaarjaar tot maximaal 10%.
• Aantrekkelijke variabele rente.
• Leuk welkomstcadeau.
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Eigen Huis Sparen - sparen voor een 		
koophuis

De aantrekkelijke rente van Eigen Huis Sparen zorgt ervoor dat
u een mooi startkapitaal spaart voor de aankoop van een woning
voor uw kind. En toch kunt u altijd bij het geld. Voor een opname
betaalt u geen kosten als dat bedrag wordt gebruikt voor erkende
doelen uit de productvoorwaarden, zoals de aankoop van een
huis. Besteedt u het geld aan iets anders, dan betaalt u 0,50%
opnamekosten over het opgenomen bedrag.
In het kort
• Sparen met mooie rente voor aankoop huis voor uw kind.
• Geen minimale en maximale inleg.
• Elke maand een bedrag storten is mogelijk.

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 producten van andere aanbieders. Behalve voor spaar- en betaalproducten; daarin bemiddelen zij exclusief voor RegioBank.
RegioBank is een Nederlandse bank, zonder buitenlandse
belangen. Wij hebben een eigen vergunning van de Nederlandsche 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

