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Uw bankzaken regelen wanneer het u het beste uitkomt. Gewoon thuis, vanachter uw pc. Met een computer, internetverbinding en uw RegioBank-digipas
heeft u alles in handen om veilig, snel en gemakkelijk uw bankzaken te regelen.

Veilig met de digipas

@ttentie!

Voor Internet Bankieren heeft u een computer met internetaansluiting en een digipas nodig. Met de veilige digipas van

Handig: Wilt u gewaarschuwd worden wanneer uw saldo

RegioBank krijgt u – en niemand anders – toegang tot uw re-

onder of boven een bepaalde grens komt? Of wanneer

keningen. Omdat de digipas steeds opnieuw een persoonlijke

uw salaris is overgemaakt? Kies voor Saldo@ttentie en

code aanmaakt, bent u altijd zeker van veilige transacties.

Transactie@ttentie. U ontvangt dan een sms of e-mail
wanneer er belangrijke saldowijzigingen zijn.

Altijd het meest actuele overzicht
Heeft u zojuist gepind in de supermarkt? Bij thuiskomst staat
deze transactie al op uw scherm. Internet Bankieren biedt

U wilt voortaan uw bankzaken regelen via internet?
Neem dan contact op met uw adviseur van
RegioBank.

u altijd een compleet inzicht in uw financiële huishouding. Bovendien kunt u van al uw rekeningen de bij- en afschrijvingen
zien. U weet dus op ieder moment precies hoe u er financieel
voor staat. En daar kunt u direct op inspelen, door bijvoorbeeld
geld over te boeken van uw betaalrekening naar uw spaarrekening of andersom.

Gratis of heel voordelig
Aan het gebruik van Internet Bankieren en de bijbehorende
digipas zijn geen kosten verbonden. *

RegioBank is een handelsnaam van de Volksbank N.V., statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 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.

* Verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk betalen
€ 15 voor een digipas.
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