Particulier
Sparen

Spaarbeleid RegioBank:
wat mag u van ons verwachten
De keuze voor een bank is vaak een kwestie van vertrouwen. Dan is het belangrijk dat u weet wat u van uw bank mag verwachten.
Bijvoorbeeld een heldere uitleg waarom verschillende spaarrekeningen verschillende rentes hebben. Of hoe uw Zelfstandig Adviseur u
helpt de meest geschikte spaarrekeningen te kiezen. Of hoe RegioBank u op de hoogte houdt van rentewijzigingen.
Hieronder leggen we uit wat u van RegioBank mag verwachten als u bij ons spaart.

Hoe wordt u klant van RegioBank?
Klant worden bij RegioBank kan alleen via een Zelfstandig Adviseur in de buurt. De Zelfstandige 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.

Geen onderscheid tussen nieuwe en bestaande klanten
Bij RegioBank maken we geen onderscheid tussen bestaande en nieuwe klanten. Iedereen krijgt dezelfde rente. Maar de rente die u
ontvangt, is niet hetzelfde voor alle spaarrekeningen. Op de ene rekening krijgt u meer rente dan op de andere. Dat ligt aan de voorwaarden
die aan de spaarrekening verbonden zijn. In de regel is het zo dat meer voorwaarden leiden tot een hogere rente. En minder voorwaarden
tot een lagere rente. Voorbeelden van voorwaarden zijn: beperkte opnamemogelijkheden, een vaste maandelijkse inleg of een verplicht
minimumsaldo.
Hieronder ziet u de spaarrekeningen met variabele rente en de uitleg waarom de rentepercentages verschillen. Variabele rente betekent
dat we de rente op elk moment kunnen aanpassen.
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Eigen Huis Sparen
Eigen Huis Sparen is een rekening speciaal bedoeld om voor een langere periode te sparen. Voor de aankoop van een
eigen woning of voor de aflossing van uw hypotheek. U krijgt een hogere rente dan de maximale rente op Spaar-op-Maat

Een hogere rente bij meer voorwaarden

Vrij maar betaalt wel 0,50% opnamekosten als u geld opneemt van deze rekening. De opnamekosten krijgt u terug als u
aantoont dat u het geld gebruikt voor een van de specifieke bestedingsdoelen. Gebruikt u het geld ergens anders voor?
Dan krijgt u de opnamekosten niet terug. Meer informatie over de specifieke bestedingsdoelen en het terugvragen van de
opnamekosten vindt u in de productvoorwaarden.
Omdat Eigen Huis Sparen de meeste voorwaarden heeft van onze spaarrekeningen, krijgt u de hoogste rente op deze
rekening.

Spaar-op-Maat Vrij
De rente op Spaar-op-Maat Vrij is afhankelijk van uw saldo. Een hoger saldo betekent een hogere rente. Dit noemen we
rentestaffels. Spaar-op-Maat Vrij kent drie rentestaffels. Saldo € 0 tot € 5.000, saldo € 5.000 tot € 10.000, saldo € 10.000
of meer. Rentestaffels zien wij als voorwaarden. Per saldoklasse loopt de rente op omdat de voorwaarde zwaarder is,
namelijk een hoger spaarsaldo. De rentestaffel die u krijgt, geldt voor het hele saldo op uw rekening.

Maand Sparen
Bij deze rekening spaart u een vast maandelijks bedrag. Deze inleg is verplicht. De minimale inleg is € 50 en de maximale
inleg € 500 per maand. De maandelijkse storting gebeurt via een incasso. Zelf extra geld overmaken naar deze rekening is
niet mogelijk. Geld opnemen kan wel wanneer het u uitkomt.
* Hier vindt u de actuele rentepercentages van deze spaarproducten en de spaarproducten die u niet meer kunt afsluiten.
Bij rekeningen met een vaste looptijd (deposito’s) geldt dat u een hogere rente krijgt als u uw geld langer vastzet. Meer
informatie over onze deposito’s vindt u onder het kopje ‘Keuzedeposito en Groeirente’.
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Communicatie bij rentewijzigingen
De rente op spaarrekeningen met een variabele rente kan RegioBank op elk moment wijzigen. Als we dat doen, communiceren we hier
uiteraard open en transparant over. Naar u én uw Adviseur. Dit doen we op de volgende manieren:
■■ Op onze website regiobank.nl staan de actuele rentepercentages. En als we de rente wijzigen, melden we dat ook op onze website.
Dit doen we op de pagina over sparen en op de pagina waar u inlogt voor Internet Bankieren. We kondigen de rentewijziging aan
ongeveer een week voordat de wijziging ingaat. De informatie is tot een week na de ingangsdatum van de rentewijziging beschikbaar op
regiobank.nl. U ziet dan per wanneer de rentes wijzigen en u ziet de oude en nieuwe rentepercentages.
■■ Als u Internet Bankieren gebruikt en een e-mailadres aan ons heeft doorgegeven, dan sturen we u een e-mail als de rente op een van uw
spaarrekeningen is gewijzigd.
■■ Als u op deze manier op de hoogte gehouden wilt worden van rentewijzigingen is een overeenkomst Internet Bankieren verplicht. En
moet u uw e-mailadres aan ons doorgeven. Heeft u nog geen toegang tot Internet Bankieren en de Mobiel Bankieren app? Neemt u dan
contact op met uw Adviseur. Hij regelt het graag voor u.
■■ Uiteraard informeren we ook uw Adviseur van RegioBank over de rentewijzigingen.

Keuzedeposito en Groeirente
Naast rekeningen met variabele rente heeft RegioBank ook rekeningen met vaste rente. Dit noemen we deposito’s. RegioBank heeft twee
soorten deposito’s: Keuzedeposito en Groeirente.
Bij een Keuzedeposito bepaalt u vooraf de looptijd. En u ontvangt elk jaar een vaste rente. Deze rente kunnen we niet tussentijds aanpassen.
Geld opnemen is alleen in bepaalde gevallen (zie het overzicht hieronder) kosteloos. U kunt niet bijstorten. Wel kunt u een nieuw deposito
openen tegen de dan geldende rente.
Bij Groeirente is de looptijd 5 jaar. Het product heet Groeirente omdat de rente die u ontvangt jaarlijks oploopt als u uw geld op de rekening
laat staan. Het rentepercentage dat u tijdens de looptijd ontvangt, staat vast op het moment dat u Groeirente opent. Dit kunnen we niet
tussentijds aanpassen. Tussentijds opnemen kan zonder kosten. U kunt niet bijstorten. Wel kunt u een nieuwe Groeirente openen tegen de
dan geldende rente.
Om een Keuzedeposito of Groeirente te kunnen openen, heeft u een Spaar-op-Maat Vrij rekening nodig. Dit is de vaste tegenrekening van
onze deposito’s. U betaalt geen kosten voor het openen van een Spaar-op-Maat Vrij rekening, Keuzedeposito of Groeirente. De rente van
het Keuzedeposito of Groeirente ontvangt u jaarlijks op de Spaar-op-Maat Vrij rekening. Bij een Keuzedeposito of Groeirente is dus geen
sprake van rente op rente.

Geld opnemen bij een Keuzedeposito
Als u een Keuzedeposito opent, spreken we af dat uw geld voor een bepaalde periode vaststaat tegen een vaste rente. Hiervoor geldt dat u
een hogere rente ontvangt als u uw geld langer vastzet. Tussentijds geld bijstorten is niet mogelijk. En geld opnemen kan alleen in bepaalde
gevallen.
Geld opnemen van uw Keuzedeposito of uw deposito helemaal opheffen? Dit is alleen kosteloos mogelijk in de volgende gevallen:
■■ Bij het overlijden van de (mede-)rekeninghouder.
■■ Als u gaat trouwen of samenwonen.
■■ Als u een huis koopt (dat u als hoofdverblijf gebruikt).
■■ Als u grond koopt om een huis op te bouwen (dat u als hoofdverblijf gebruikt).
In alle andere gevallen betaalt u boeterente als u geld wilt opnemen van een deposito. Hoeveel u betaalt, is afhankelijk van de resterende
looptijd. De boeterente over het bedrag dat u opneemt, is 1,25% per niet volgemaakt spaarjaar. Met een maximum van 4,5%. Zo weet u
vooraf precies waar u aan toe bent als u geld wilt opnemen.

Uw Keuzedeposito of Groeirente loopt af
Als u geld heeft vastgezet in een Keuzedeposito of Groeirente, dan valt dat bedrag na de afgesproken looptijd automatisch vrij. U kunt dan
weer over uw geld beschikken. Het geld valt altijd vrij op de vrij opneembare tegenrekening: Spaar-op-Maat Vrij. Dit is een rekening met
een variabele rente. U kunt uw Keuzedeposito of Groeirente niet automatisch verlengen. Uiteraard kunt u bij uw Adviseur wel een nieuwe
Keuzedeposito of Groeirente openen tegen de dan geldende rente. U bepaalt zelf de looptijd van de nieuwe Keuzedeposito of Groeirente.
Ongeveer 2 weken voordat uw Keuzedeposito of Groeirente vrijvalt, ontvangt u hierover van ons bericht. Hierin vertellen we over welke
rekening het gaat, het bedrag dat u ontvangt en u wanneer het geld vrijvalt. Ook sturen we een bericht naar uw Adviseur van RegioBank. Zo
weet hij ook dat het geld binnenkort vrijkomt. En kan hij u een passende oplossing bieden als u verder wilt sparen.
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Advies bij het kiezen van een passende spaarrekening
RegioBank biedt verschillende spaarrekeningen voor allerlei spaarwensen. Maar welke spaarrekening past het beste bij uw spaarwensen?
Op deze pagina ziet u in één oogopslag de belangrijkste verschillen tussen de spaarrekeningen.
Natuurlijk kunt u ook altijd terecht bij uw Adviseur voor al uw spaarvragen. Hij kan u een spaarrekening adviseren die het beste bij uw
spaardoelen en -wensen past. U kunt gewoon even binnenlopen bij de Adviseur. Een afspraak maken is niet nodig. U vindt hier de Adviseur
bij u in de buurt.

Het beheren van uw rekening
Bij RegioBank kunt u uw geldzaken regelen zoals u het wilt. U kunt uw spaarrekeningen eenvoudig beheren via Internet Bankieren en de
Mobiel Bankieren app. Bijvoorbeeld om snel geld over te maken naar uw betaalrekening of uw rentebijschrijving te bekijken.
Als u graag papieren afschriften wilt ontvangen, dan kan dat. Zonder extra kosten. En dat geldt ook voor het gebruiken van overschrijvings
kaarten. Maar u kunt natuurlijk ook terecht bij uw Adviseur.

Heeft u vragen?
Voor vragen, meer informatie of advies kunt u altijd terecht bij uw Zelfstandig Adviseur. Hij staat graag voor u klaar om u verder te helpen.
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