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De belangrijkste punten van de betaalrekening Jongerenbetaalrekening vindt u hier. Zo heeft u helder wat u van deze rekening en van ons
mag verwachten. En wat we van u verwachten.

Belangrijkste punten van de Jongerenbetaalrekening


De betaalrekening Jongerenbetaalrekening is voor iedereen tussen 18 en 27 jaar. De rekening mag niet voor zakelijke doeleinden
gebruikt worden.



Het aanhouden van de Jongerenbetaalrekening kost niets. Soms betaalt u extra kosten voor het gebruik van uw betaalrekening.
Bijvoorbeeld als u buiten de EU of in vreemde valuta geld opneemt. Of daar betaalt met uw betaalpas. Een overzicht van alle kosten vindt
u in de Tarievenwijzer Betalen.



U kunt uw geldzaken online regelen maar dat hoeft niet. Als u gebruik maakt van Mijn RegioBank dan kunt u ook de Mobiel Bankieren
app gebruiken maar dit hoeft niet. U kunt ook uw geldzaken regelen via uw Zelfstandig Adviseur van RegioBank.



Het is niet mogelijk om de Jongerenbetaalrekening te openen voor 2 personen. Maar als u wilt, kunt u wel iemand machtigen op uw
betaalrekening.



Wordt u 27 jaar? Dan veranderen we de Jongerenbetaalrekening automatisch in Plus Betalen. Hier krijgt u tegen die tijd bericht van.



Wilt u rood kunnen staan op uw betaalrekening? Na goedkeuring van ons kan dat tot maximaal € 500. U betaalt rente over het bedrag
dat u rood staat. Deze rente is variabel en kan dus veranderen.

Goed om te weten


U mag van ons verwachten dat we integer handelen. Dat verwachten we ook van u.



U bepaalt wat er met uw gegevens gebeurt die bij ons bekend zijn. Wij gaan er altijd zorgvuldig mee om en verkopen uw gegevens niet
aan derden.



We zorgen ervoor dat u bij ons veilig en simpel kunt bankieren.



We verwachten van u dat u zorgvuldig met uw betaalpas, Mijn RegioBank en bijbehorende codes omgaat. Dat u uw best doet om
misbruik en schade hieraan te voorkomen. En dat u zich aan de wet en de voorwaarden van dit product houdt. Mocht er dan toch wat
gebeuren, dan mag u van ons verwachten dat we dat samen met u proberen op te lossen. Lees op regiobank.nl/veiligbankieren wat u
zelf kunt doen om veilig te bankieren en hoe u fraude meldt.

Meer weten?
Alle details en afspraken vindt u op de overeenkomst, de productvoorwaarden van de Jongerenbetaalrekening en van Mijn RegioBank, het
Reglement Privérekening en de Algemene Bankvoorwaarden. Wilt u weten wat bijvoorbeeld de kosten zijn als u buiten de EU in vreemde
valuta geld pint? Pak dan de Tarievenwijzer Betalen erbij. Al deze documenten en andere belangrijke informatie vindt u op regiobank.nl.

Versie: december 2020. Er kan wat veranderen aan Jongerenbetaalrekening, de voorwaarden of de tarieven. Kijk daarom op regiobank.nl voor de meest
actuele informatie.
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