Tarievenwijzer
Betalen
Per 23 augustus 2017

Betaalpakket
Plus Betalen

€ 2,25 per maand

■ Privérekening
■ Internet Bankieren & Mobiel Bankieren
■ 1 Wereldpas
■ 25% korting op extra Wereldpassen
■ Digitale rekeningoverzichten
■ Emergency cash in het buitenland
Passen
Wereldpas per kalendermaand

1

Vervangende pas (defect/verlies/diefstal)

€ 0,83
gratis

Rente
Rekeningsoort

Debetrentevoet

■ Privérekening

9,00%

■ Privérekening met Betaalkrediet

9,00%

■ Rekening Courant Privé

9,00%

■ Privérekening met vaste limiet (inactief)

9,00%

2

JongWijs Betaalrekening (onderdeel van het JongWijs pakket)
■ Wereldpas of Jeugdpas Rekeninghouder

gratis

■ Wereldpas of Jeugdpas wettelijk vertegenwoordiger

gratis

■ Internet Bankieren & Mobiel Bankieren

gratis

Rente
Rekeningsoort

Debetrentevoet

Creditrente

■ JongWijs Betaalrekening

n.v.t.

n.v.t.

Jongerenbetaalrekening
■ Wereldpas Rekeninghouder

gratis

■ Wereldpas gemachtigde

gratis

■ Internet Bankieren & Mobiel Bankieren

gratis

■ Emergency cash in het buitenland

gratis

Rente
Rekeningsoort

Debetrentevoet

■ Jongerenbetaalrekening

7,50%

2

1 Dit bedrag is exclusief 25% korting en wordt maandelijks automatisch afgeschreven.
2 Zie rekenvoorbeelden op de laatste pagina.

Aan deze Tarievenwijzer kunnen geen rechten worden ontleend.
RegioBank behoudt zich het recht voor het productaanbod en de tarieven te wijzigen.

1

1.2.3 Rekening (uit de verkoop)
■ Wereldpas Rekeninghouder

gratis

■ Wereldpas wettelijk vertegenwoordiger

gratis

■ Wereldpas gemachtigde

gratis

■ Internet Bankieren

gratis

■ Overschrijvingsformulieren

gratis

Rente
Rekeningsoort

Debetrentevoet

1

Creditrente

■ 1.2.3 Rekening
■ 1.2.3 Spaarrekening

0,45%

2

■ 1.2.3 Betaalrekening

0,45%

2

0,00%

2

■ 1.2.3 Privérekening

7,50%

Rekeningafschriften
3

■ Maandelijks afschrift

gratis

■ Extra afschriften (per stuk)

€ 1,00

■ Kopie afschrift (t/m 12 maanden oud) per kopie

gratis

4

■ Kopie afschrift (vanaf 13 maanden oud)
5

■ Per afschriftnummer

€ 5,00

■ Overzicht per maand

€ 10,00

5

Geld- en betaalautomaten
6

■ Geldautomaatopnames in euro’s in EU-landen

gratis

■ Overige geldautomaatopnames, per opname

€ 2,25

■ Betalingen via betaalautomaat in euro’s in EU-landen

gratis

■ Overige betalingen via betaalautomaat, per betaling

€ 0,15

■ Navraag onterechte begunstigde door fout klant

€ 24,00

Overige tarieven
■ Internet Bankieren & Mobiel Bankieren

gratis

■ Vervangende digipas (bij verlies of beschadiging)

gratis

■ Overschrijvingsformulieren

gratis

7

■ Emergency cash in het buitenland

gratis

8

■ Uitvoeren van binnenlandse spoedbetaling

€ 4,50

■ Uitvoeren van binnenlandse spoedbetaling via Internet Bankieren

€ 2,20

1
2
3
4
5
6

Zie rekenvoorbeelden op de laatste pagina.
Dit is een variabele rente op jaarbasis.
Per jaar zijn maximaal 26 afschriften gratis.
Geldt vanaf 27 afschiften per jaar.
Maximaal te betalen € 40,00 per rekening.
Steeds meer banken berekenen kosten voor geld opnemen in het buitenland. Vaak wordt hiervoor toestemming gevraagd op het
scherm of zit er een sticker op de automaat. Wilt u geen kosten betalen? Ga dan naar een geldautomaat van een andere bank.
7 Als onderdeel van Plus Betalen.
8 Als onderdeel van Plus Betalen en Jongerenbetaalrekening.

Aan deze Tarievenwijzer kunnen geen rechten worden ontleend.
RegioBank behoudt zich het recht voor het productaanbod en de tarieven te wijzigen.
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Buitenlands betalingsverkeer
Transferprovisie eurolandbetaling

1

Transferprovisie ‘normale’ buitenlandbetaling

gratis
1‰ van het bedrag met een minimum van
€ 7,00 en een maximum van € 70,00

Transferprovisie ‘normale’ buitenlandbetaling via

1‰ van het bedrag met een minimum van € 5,00 en

Internet Bankieren

een maximum van € 50,00

Toeslag spoedopdracht

€ 4,50

Als de kosten in het buitenland ook voor rekening van de opdrachtgever komen, worden bovenstaande provisies en
kosten verhoogd met 1,5‰ van het bedrag met een minimum van € 10,00 en een maximum van € 115,00. De toeslag
voor een spoedopdracht is in dat geval € 7,50.
Bij het uitvoeren van betaalopdrachten gebruikt RegioBank de wisselkoers zoals die geldt op het moment dat RegioBank
de opdracht uitvoert.
Saldo@ttentie
U ontvangt een bericht als het saldo op uw rekening een vooraf aan te geven
hoogte- of dieptepunt bereikt.
■ Melding via SMS

€ 0,20

■ Melding via e-mail

gratis

Transactie@ttentie
U ontvangt een bericht als er van of naar een op te geven tegenrekening een
transactie op uw rekening plaatsvindt.
■ Melding via SMS

€ 0,20

■ Melding via e-mail

gratis

Overschrijvingsformulier/acceptgiro insturen
Betalingsopdrachten met overschrijvingsformulier of acceptgiro stuurt u naar:
RegioBank
Postbus 6265
3500 VC Utrecht
Belangrijke telefoonnummers
Wereldpas blokkeren

0031 - 88 385 53 72

Melden verlies, diefstal en/of misbruik van digipas, digicode

0031 - 3029 14 290

Emergency cash aanvragen vanuit het buitenland

0031 - 3021 96 870

1 Voorwaarden eurolandbetalingen.
De betaling vindt plaats binnen de EU landen (28), inclusief overzeese gebieden van Frankrijk, Portugal en Spanje. Daarnaast vallen
de volgende Europese landen onder de regeling: IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, Zwitserland, Monaco en San Marino. D e
betaling is in euro’s, voorzien van BIC (bankrelatie) en IBAN (begunstigde). De transactiekosten worden gedeeld met de beguns tigde.

Aan deze Tarievenwijzer kunnen geen rechten worden ontleend.
RegioBank behoudt zich het recht voor het productaanbod en de tarieven te wijzigen.

3

Rekenvoorbeeld debetrentevoet Betaalpakket Plus Betalen
Totaal
kredietbedrag

Variabele
1

rentevoet

Jaarlijks
2

kostenpercentage

Theoretische
3

looptijd

4

Door u te betalen
bedrag

€ 1.000

9,0%

11,96%

Onbepaald

€ 1.028

€ 1.500

9,0%

10,96%

Onbepaald

€ 1.539

€ 2.000

9,0%

10,47%

Onbepaald

€ 2.049

€ 2.500

9,0%

10,17%

Onbepaald

€ 2.560

5

1 Het bedrag dat u maximaal rood mag staan, ook wel kredietlimiet genoemd.
2 Variabele debetrentevoet (effectieve jaarrente) op jaarbasis per 18 februari 2015. Rentewijzigingen voorbe houden.
3 Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) laat zien wat het rood staan u maximaal kost. Het JKP wordt uitgedrukt als jaarlijks per centage van
het totale kredietbedrag. In deze berekening zijn de variabele debetrentevoet (de effectieve jaarrente) en de laagste betaalpakketkosten
voor de Betaalrekening (€ 2,25 per maand) opgenomen. Daarbij gaan we ervan uit dat u het volledige bedrag in een keer opneemt en
na drie maanden het volledig krediet inclusief rente aflost. Verder gaan we in deze berekening e rvan uit dat de variabele debetrentevoet
constant 9,00% is.
4 De Kredietovereenkomst Roodstand heeft geen einddatum, onder de voorwaarde dat u minimaal 1 dag in een aaneengesloten periode
van 90 dagen een positief saldo heeft.
5 Het totale bedrag dat u betaalt, inclusief alle bijkomende kosten zoals die staan beschreven onder 3). Omdat de daadwerkelijke looptijd
van het krediet anders kan zijn, kan het werkelijke totale bedrag dat u betaalt hiervan afwijken.

Rekenvoorbeeld debetrentevoet Jongerenbetaalrekening
Totaal
kredietbedrag

Variabele
1

rentevoet

Jaarlijks
2

kostenpercentage

Theoretische
3

looptijd

4

Door u te betalen
bedrag

€ 100

7,5%

7,5%

Onbepaald

€ 102

€ 200

7,5%

7,5%

Onbepaald

€ 204

€ 300

7,5%

7,5%

Onbepaald

€ 305

€ 400

7,5%

7,5%

Onbepaald

€ 407

€ 500

7,5%

7,5%

Onbepaald

€ 509

5

1 Het bedrag dat u maximaal rood mag staan, ook wel totale kredietbedrag genoemd.
2 Variabele debetrentevoet (effectieve jaarrente) op jaarbasis per 3 oktober 2016. Rentewijzigingen voorbehouden.
3 Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) laat zien wat het rood staan u maximaal kost. Het JKP wordt uitgedrukt als jaarlijks per centage van
het totale kredietbedrag. In deze berekening zijn de variabele debetrentevoet (de effectieve jaarrente) en de kosten voor de
Jongerenbetaalrekening (€ 0,00 per maand) opgenomen. Daarbij gaan we er in ons voorbeeld van uit dat u het volledige bedrag i n één
keer opneemt en na 3 maanden het volledig krediet inclusief rente aflost. Verder gaan we in deze berekening ervan uit dat de variabele
debetrentevoet constant 7,5% is.
4 De Kredietovereenkomst Roodstand eindigt bij een Jongerenbetaalrekening in de maand dat u 27 jaar wordt.
5 Het totale bedrag dat u betaalt, inclusief alle bijkomende kosten zoals die staan beschreven onder 3). Omdat de daadwerkelijke looptijd
van het krediet anders kan zijn, kan het werkelijke totale bedrag dat u betaalt hiervan afwijken.

Rekenvoorbeeld debetrentevoet 1.2.3 Privérekening (uit de verkoop)
Totaal
kredietbedrag

Variabele
1

rentevoet

Jaarlijks
2

kostenpercentage

Theoretische
3

looptijd

4

Door u te betalen
bedrag

€ 100

7,5%

7,5%

Onbepaald

€ 102

€ 200

7,5%

7,5%

Onbepaald

€ 204

€ 250

7,5%

7,5%

Onbepaald

€ 255

5

1 Het bedrag dat u maximaal rood mag staan, ook wel totale kredietbedrag genoemd.
2 Variabele debetrentevoet (effectieve jaarrente) op jaarbasis per 18 februari 2015. Rentewijzigingen voorbehouden.
3 Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) laat zien wat het rood staan u maximaal kost. Het JKP wordt uitgedrukt als jaarlijks percentage van
het totale kredietbedrag. In deze berekening zijn de variabele debetrentevoet (de effectieve jaarrente) en de kosten voor de 1.2.3
Privérekening (€ 0,00 per maand) opgenomen. Daarbij gaan we er in ons voorbeeld van uit dat u het volledige bedrag in één keer
opneemt en na 3 maanden het volledig krediet inclusief rente aflost. Verder gaan we in deze berekening ervan uit dat de varia bele
debetrentevoet constant 7,5% is.
4 De Kredietovereenkomst Roodstand eindigt bij een 1.2.3 Privérekening in de maand dat u 27 jaar wordt.
5 Het totale bedrag dat u betaalt, inclusief alle bijkomende kosten zoals die staan beschreven onder 3). Omdat de daadwerkelijk e looptijd
van het krediet anders kan zijn, kan het werkelijke totale bedrag dat u betaalt hiervan afwijken.
Aan deze Tarievenwijzer kunnen geen rechten worden ontleend.
RegioBank behoudt zich het recht voor het productaanbod en de tarieven te wijzigen.
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