Particulier
Sparen

Rentetarieven
Sparen

per 1 november 2021

Spaarrekeningen met variabele rente
Spaar-op-Maat Vrij (rente geldt over gehele saldo)
Saldo

Variabele rente op jaarbasis

€ 0 tot € 25.000

0,01%

€ 25.000 tot € 50.000

0,00%

€ 50.000 tot € 100.000

0,00%

€ 100.000 tot € 250.000

-0,50%

€ 250.000 en hoger

-0,50%

Jeugdspaarrekeningen
Variabele rente op jaarbasis

Zilvervloot Sparen


Maximum spaarbedrag per jaar € 600.



Geen minimum inleg.



Over de inleg minus de opnames wordt een bonus uitgekeerd op de 18e verjaardag van het kind.

0,10%

Voorwaarde voor deze bonus is dat het geld tot aan de 18e verjaardag van het kind op de rekening
blijft staan.

JongWijs Sparen (onderdeel van het JongWijs pakket)


Een spaarrekening voor het kind zelf om te leren sparen.



Geen minimale inleg.



Onbeperkt opvraagbaar, zonder kosten.

0,20%

Overige spaarrekeningen
Variabele rente op jaarbasis

Eigen Huis Sparen


Onbeperkt opvraagbaar.



Opnamekosten 0,50%, bij goedgekeurd bestedingsdoel krijgt u deze terug.

€ 0 tot € 100.000

0,10%

€ 100.000 en hoger

0,00%

Aan deze Rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend. RegioBank behoudt zich het recht voor het productaanbod en de rentetarieven te wijzigen.
Contant geld opnemen en storten kan alleen bij een Zelfstandig Adviseur van RegioBank met een kasfunctie. RegioBank is een handelsnaam van de
Volksbank N.V., gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 16062338. De Nederlandsche Bank
heeft de Volksbank N.V. een vergunning verleend om bancaire activiteiten te verrichten. Hierdoor zijn het depositogarantiestelsel en het beleggerscompensatiestelsel van toepassing op tegoeden die bij RegioBank worden aangehouden.
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Spaarrekening met vaste rente
Keuzedeposito (Jaarrente en Maandrente)
Vaste rente

Vaste rente

Looptijd

Jaarrente

Maandrente

10 jaar

0,15%

0,15%

Zakelijke rekeningen
Spaar- en betaalrekeningen met variabele rente
Meerkeuzesparen / MKB rekening / V& S rekening / ZZP rekening
Saldo

Variabele rente op jaarbasis

€ 0 tot € 25.000

0,00%

€ 25.000 tot € 100.000

0,00%

€ 100.000 tot € 250.000

-0,50%

€ 250.000 tot € 1 miljoen

-0,50%

€ 1 miljoen en hoger

-0,50%

Spaarrekeningen met vaste rente
Zakelijk Keuzedeposito (Jaarrente en Maandrente)
Vaste rente

Vaste rente

Looptijd

Jaarrente

Maandrente

10 jaar

0,10%

0,10%

Aan deze Rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend. RegioBank behoudt zich het recht voor het productaanbod en de rentetarieven te wijzigen.
Contant geld opnemen en storten kan alleen bij een Zelfstandig Adviseur van RegioBank met een kasfunctie. RegioBank is een handelsnaam van de
Volksbank N.V., gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 16062338. De Nederlandsche Bank
heeft de Volksbank N.V. een vergunning verleend om bancaire activiteiten te verrichten. Hierdoor zijn het depositogarantiestelsel en het beleggerscompensatiestelsel van toepassing op tegoeden die bij RegioBank worden aangehouden.

2

