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1. Inleiding
In deze handleiding vindt u alle informatie over Doelbeleggen en de werking van het online beleggingsplatform
op Mijn RegioBank.

2. Instellingen en jaaroverzichten
Het wijzigen van instellingen en het opvragen van jaaroverzichten is mogelijk via het linkermenu in Mijn
RegioBank. Dit is uitgebreid omschreven in de Handleiding Mijn RegioBank. Deze kunt u vinden op de inlogpagina voor Mijn RegioBank.

3. Beleggen bij RegioBank
3.1. Doelbeleggen
U belegt zelfstandig met Doelbeleggen. Via Doelbeleggen kunt u zelf beleggen door te kiezen uit één van de
vijf ASN Duurzame Mixfondsen: Zeer Defensief, Defensief, Neutraal, Offensief of Zeer Offensief. U kiest zelf
uw beleggingsdoel en het risico dat bij u past.
3.2. Doelplanner in Mijn RegioBank
De Doelplanner is een rekenhulp in Mijn RegioBank. Hiermee heeft u altijd online inzicht in de waarde van
uw beleggingen. In de Doelplanner kunt u onder andere zien:
• Hoeveel u moet inleggen om uw doel te halen.
• Berekenen welk bedrag u bij elkaar kunt krijgen met uw inleg.
• Uw doelbedrag, maandbedrag of fonds aanpassen.
• Het fonds waarin u belegt vergelijken met andere fondsen.
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4. Orders opgeven
4.1. Orders opgeven via Mijn RegioBank
U kunt een order doorgeven via Mijn RegioBank. Op handelsdagen worden orders die voor 15.00 uur zijn
ingevoerd geaccepteerd.
4.2 Goedkeuren van orders
Het goedkeuren van een order via Mijn RegioBank doet u altijd met de digipas of digicode waarmee u bent
ingelogd. Als u een order goedkeurt, dan geeft u de bevestiging dat u de order wilt plaatsen.
4.3 Orderstatus
De orderstatus vertelt u of een order In afwachting, Afgerond of Afgewezen is. Het is belangrijk dat u
de orderstatus controleert. U kunt dan actie ondernemen als een order niet juist is geplaatst. U kunt het
statusverloop inzien door naar uw orderoverzicht te gaan. Klik hiervoor onder Snel naar op Orderoverzicht.
In het scherm ziet u de lopende, periodieke en uitgevoerde orders.
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Onder Uitgevoerde orders is achter de orderregel een uitklapmenu beschikbaar. Als u op deze knop klikt ziet
u meer detailinformatie zoals de aankoopkoers en aantallen van de order.

4.4 Order wijzigen
Wilt u een order wijzigen? Dan moet u deze eerst verwijderen en vervolgens opnieuw plaatsen.
Verwerking van orders in portefeuille en geldrekening
Zodra uw order is uitgevoerd, vindt de afrekening op uw geldrekening twee handelsdagen later plaats. Houd
hier rekening mee als u na een verkooptransactie geld overboekt naar uw tegenrekening. Er kan hierdoor
mogelijk een tijdelijke debetstand ontstaan waarover u debetrente betaalt. Na de verkooptransactie wordt
ook het aantal participaties aangepast.
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5. De online beleggingsomgeving
Beleggen via Mijn RegioBank biedt u veel gebruiksgemak. Via het overzicht in Mijn RegioBank heeft u goed
zicht op uw portefeuille. En u kunt uw eigen pagina’s inrichten zoals u dat wilt. Hieronder lichten we de
functionaliteiten van de beleggingsomgeving toe.
5.1 Inloggen
Om in te loggen in uw beleggingsomgeving gaat u naar Mijn RegioBank via de homepage op
www.regiobank.nl. U logt in zoals u gewend bent met uw digicode of digipas. Ga naar ‘Mijn overzicht’.
Achter uw beleggingsproduct vindt u een uitklapmenu. Dit geeft u direct toegang tot de online beleggingsomgeving. Klik hier op ‘Portefeuilleoverzicht’. U ziet meteen de waarde van uw portefeuille. U kunt ook
doorklikken naar ‘Order inleggen’ of ‘Orderoverzicht’.

5.2 Menustructuur
In de beleggingsomgeving krijgt u onderaan de pagina in het blok ‘Snel naar’ onderstaande opties te zien.
Door op een van de opties te klikken gaat u gelijk naar de juiste pagina.

5.3 Portefeuille overzicht
Via Portefeuille overzicht kunt u uw portefeuille bekijken.
Geldsaldo, Portefeuillewaarde:
Onder Rekeninggegevens kunt u de waarde van uw geldsaldo en portefeuillewaarde bekijken.
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Fondsdetails, Koersinfo:
Klik op de fondsnaam om de details van het fonds te bekijken. Koersinformatie ziet u achter de fondsnaam.

5.4 Fondsen aan- en verkopen
Via Fondsen aan- en verkopen kunt u aan- en verkooporders plaatsen.
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• Selecteer welke aan- of verkoop u wilt uitvoeren.

• Selecteer onder ‘Fonds’ in het uitklapmenu welk fonds u wilt aan- of verkopen.
• Vul het bedrag in waarvoor u een transactie wilt uitvoeren.
• Geef in het uitklapmenu bij ‘Frequentie’ aan hoe vaak u dit wilt doen.
• Selecteer op welke dag u de transactie(s) wilt laten uitvoeren.
• Via klikken op ’Annuleren’, ‘Nieuwe order’ of ‘Verzenden’ kunt u hierna het vervolg bepalen.
Nadat u op verzenden klikt, komt u op onderstaande pagina. U kunt in dit scherm de opdracht verwijderen
of aanpassen door op één van de icoontjes onder Acties te klikken. Door op Order inleggen te klikken,
vragen we u de opdracht te ondertekenen. Daarna wordt de opdracht ingelegd.

Na ondertekening ziet u de opdracht onder ‘Lopende order’. Deze pagina kunt u ook via Orderoverzicht vinden. Wilt
u de order annuleren? Dan klikt u hier ‘Verwijderen’ aan. Na uitvoering van de order ziet u de aankoop terug onder
Uitgevoerde orders op dezelfde pagina.
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5.5 Doel opstellen
Via Doel opstellen, start u de Doelplanner. Hiermee geeft u per beleggingsrekening aan hoeveel u wilt beleggen.

Stap 1: Geef aan of u kiest voor een doelbedrag of een maandbedrag.
1. U wilt beleggen om over een tijd een gewenst doelbedrag bij elkaar te hebben.
2. U wilt beleggen voor een bedrag dat u nu maandelijks overhoudt om opzij te zetten voor later.

•K
 iest u voor een Doelbedrag, dan kunt u daarnaast ook nog aangeven wat het doelbedrag is, wat de doeldatum is en
met welk bedrag u zou willen beginnen met beleggen.
• Kiest u voor Inleg, dan kunt u aangeven welk bedrag er als eenmalige en/of maandelijkse inleg gedaan gaat worden.
Stap 2: Kies het fonds waarin u wilt beleggen. U heeft de keuze uit 5 beschikbare ASN Mixfondsen.
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Stap 3: Geef aan welk deel van de inleg wordt belegd en u ziet het verwachte resultaat dat hoort bij uw
fondskeuze.

De grafiek toont de ontwikkeling van uw vermogen bij een verwacht goed, gemiddeld en slecht scenario.
Deze ontwikkeling is voor de periode tot wanneer u wilt beleggen. Ook ziet u in de grafiek het bedrag waarmee u wilt beleggen.

10

11

Stap 4: Kiest u voor Opslaan, dan krijgt u van ons een overzicht met uit te voeren acties.

Als u wilt, kunt u weer terug naar de Doelplanner om één of meerdere keuzes aan te passen.
5.6 Orderoverzicht
Via Orderoverzicht kunt u de lopende orders en uitgevoerde orders opvragen.
Lopende orders raadplegen:
Wanneer er lopende orders zijn ziet u deze in dit overzicht staan. Zijn er geen lopende orders, dan ziet u
alleen uitgevoerde orders.
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Orderhistorie raadplegen:
Door de data ‘Van’ en ‘t/m’ te veranderen en vervolgens op de knop Zoeken te klikken, vraagt u de orderhistorie
van de gekozen periode op.
Standaard geldt bij ‘Van’ de datum van 3 maanden geleden. De datum ‘t/m’ is als u niks invoert automatisch
de huidige dag.
5.7 Koersen en fondsdetails
Via Dividend instellen geeft u aan wat uw voorkeur heeft: Dividend automatisch herbeleggen of Dividend
contant uitkeren op de rekening. Maak hier uw keuze en klik vervolgens op Opslaan.
Indien u belegt voor het aflossen voor uw hypotheek heeft u geen keuze, de standaard instelling is dan
herbeleggen.

5.8 Koersen en fondsdetails
Via Koersen wordt u doorgelinkt naar de koersenpagina van ASN Bank. Op deze pagina vindt u de huidige
koers. Klik op de onderstreepte fondsnaam om de fondsdetails te bekijken. Hier vindt u onder andere
historische koersinformatie.
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5.9 Uitloggen
In het menu Mijn RegioBank kan met het plusje het menu uitgeklapt worden. Als u daarna op ‘Uitloggen’
klikt, sluit u Mijn RegioBank af.
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