Particulier
Sparen

Productwijzer
Spaar-op-Maat

Sparen kan op vele manieren. Hoe u het beste kunt sparen hangt mede af
van uw persoonlijke situatie en uw spaardoel. Beide kunnen veranderen.
Spaar-op-Maat van RegioBank is een spaarrekening die u optimaal mee kunt
laten veranderen. U hoeft niet eenmalig te kiezen voor vaste of variabele
rente, een bepaalde looptijd en beschikbaarheid van uw geld (wel of niet
vrij opneembaar). Spaar-op-Maat biedt u verschillende mogelijkheden
gecombineerd in één spaarrekening.
Zo werkt Spaar-op-Maat

In een schema ziet Spaar-op-Maat er als volgt uit:

De Spaar-op-Maat Rekening werkt eenvoudig. U opent één

Spaar-op-Maat Vrij

rekening en ontvangt daarvoor één rekeningnummer. U kunt
altijd geld storten of opnemen van de hoofdrekening, de Spaarop-Maat Vrij. Over het geld dat u op deze spaarrekening zet,

Keuzedeposito

ontvangt u een aantrekkelijke rente. Deze rente kan veranderen.
Wilt u liever een vaste rente? Dat kan ook. Dan kunt u binnen

Groeirente

Spaar-op-Maat (een deel van) uw geld voor een afgesproken

Spaar-op-Maat Vrij

periode op een Keuzedeposito of Groeirente zetten.

Dit is de hoofdrekening. Hierop ontvangt u een variabele rente.

Het grote voordeel van Spaar-op-Maat is dat u dit op dezelfde

U kunt altijd geld opnemen of storten. Deze rekening heeft

rekening kunt doen en dus niet steeds een nieuw

geen minimale of maximale inleg of looptijd.

rekeningnummer krijgt. Zo heeft u het gemak van één rekening
en de ﬂexibiliteit van meer spaarrekeningen.

Steeds weer aan te passen

Keuzedeposito
Heeft u uw geld een tijdje niet nodig? En wilt u zeker zijn welke
rente u ontvangt? Dan kunt u kiezen voor een Keuzedeposito.

Na de afgesproken vaste periode komt uw spaarbedrag

U kunt uw geld minimaal één en maximaal tien jaar vastzetten.

automatisch terug op Spaar-op-Maat Vrij. Vervolgens kunt u

U ontvangt de hele looptijd dezelfde afgesproken rente. U kunt

opnieuw – afhankelijk van de rente en uw persoonlijke situatie

tijdens de looptijd niet bij uw geld. Wanneer u uw geld toch op

en spaardoel – een passende variant kiezen. Zo is de

wilt nemen, betaalt u opnamekosten van 1,25% per niet vol-

samenstelling van uw spaargeld steeds weer aan te passen aan

gemaakt spaarjaar met een maximum van 4,5%. Heeft u geld

uw wensen.

nodig voor de aankoop van een eigen huis of voor het verduurzamen van uw eigen huis dan betaalt u geen opnamekosten.
Ook bij opnames omdat u arbeidsongeschikt of werkloos bent
geworden of in de schuldsanering terecht bent gekomen,
betaalt u geen kosten. Uiteraard worden er ook geen opnamekosten berekend als uw erfgenamen het geld opnemen na uw
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overlijden. Kijk voor volledigheid en de termijn waarbinnen u

De voordelen van de Spaar-op-Maat Rekening

kosteloos geld kunt opnemen van een Keuzedeposito in de
voorwaarden.

Meerdere spaarmogelijkheden binnen één rekening.
Steeds weer aan te passen aan uw persoonlijke situatie.

Bij Keuzedeposito kunt u kiezen voor Maandrente of Jaarrente.

Concurrerende rentetarieven.

Jaarrente

U ontvangt ieder jaar rente. De minimuminleg is € 500.
Maandrente

U ontvangt iedere maand rente. De minimuminleg is
€ 5.000.

Groeirente
Wilt u lekker doorsparen, maar weet u nog niet wanneer u uw
geld nodig heeft? Met Groeirente profiteert u van een vaste

U wilt nu geld opzij zetten op een Spaar-op-Maat
Rekening? Neem dan contact op met uw Adviseur
van RegioBank.

rente én u kunt altijd uw geld opnemen. Bij Groeirente legt u
een bedrag in van minimaal € 500. Hoe langer u dit bedrag laat
staan, hoe hoger de rente wordt. U weet vooraf hoe snel en hoe

Bescherming Persoonsgegevens

hoog uw rente oploopt. U kunt uw geld maximaal 5 jaar laten

Als u klant bij ons wordt, vragen wij om uw persoonsgegevens.

staan. Tussentijds geld opnemen is geen enkel punt, u betaalt

Deze gegevens kunnen we gebruiken voor de doelen zoals

hier niets voor. Bovendien behoudt u uw groeiende rente over

beschreven in ons privacy- en cookiereglement. Wilt u meer

het eventueel resterende saldo. U ontvangt ieder jaar rente.

weten over hoe we omgaan met privacy? Kijk dan op

Het minimale bedrag is altijd € 500.

www.regiobank.nl/privacy voor ons privacy- en cookieregle-

Elke variant een aantrekkelijke rente
Niet voor iedere variant binnen de Spaar-op-Maat Rekening

ment. Verder houden we ons aan de Gedragscode Verwerking
Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze gedragscode
vindt u op nvb.nl.

ontvangt u dezelfde rente. Het percentage hangt sterk af van
bijvoorbeeld de periode dat u een bedrag wilt vastzetten.
In ieder geval bieden wij u – ongeacht de variant – altijd
concurrerende rentetarieven. Actuele percentages treft u aan
op www.regiobank.nl of vraag ernaar bij uw Zelfstandig
Adviseur van RegioBank.

Nog meer spaarvormen
RegioBank biedt ook nog andere vormen van sparen aan (ook
voor de jeugd).

De Nederlandsche Bank heeft RegioBank NV een vergunning verleend
om bancaire activiteiten te verrichten. Hierdoor zijn het deposito
garantiestelsel en het beleggerscompensatiestelsel van toepassing op
tegoeden die bij RegioBank NV worden aangehouden.
RegioBank onderscheidt zich van de traditionele banken. Wij combineren alle moderne producten van een grote bank met de persoonlijke
dienstverlening van een financieel 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. Hij of zij staat u terzijde met uitleg en
advies over uw hypotheek, lening, verzekering, belegging, spaar- of
betaalproduct, zodat u ervan verzekerd bent dat uw financiële zaken
in goede en betrouwbare handen zijn. De producten van RegioBank
kenmerken zich door gunstige tarieven en heldere voorwaarden. We
bieden onze financiële diensten aan via een groeiend aantal adviseurs
verspreid over Nederland. RegioBank NV is gevestigd te Utrecht.
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