
Onze services
Voor uw gemak hebben wij een aantal aanpassingen gedaan op onze dienstverlening. Hierdoor hebben wij de keuze gemaakt om te werken met een bezoek op afspraak. Dit brengt ons in de 
gelegenheid om onze werkzaamheden af te stemmen op uw bezoek waardoor wij meer tijd hebben om u te woord te staan. Daarnaast hebben wij een overzicht gemaakt van ons meest geko-
zen service met bijbehorende diensten.

SPAARREKENING**
SPAAR- EN/OF BETAALREKENING

MET VERZEKERING
SPAARREKENING

en BETAALREKENING

Internetbankieren
Geld overboeken en opnemen

Contant geld storten*
U kunt bedragen tot € 600 te storten.

Contant geld opnemen*
U kunt bedragen vanaf € 1.000 opnemen.

Adreswijzigingen doorvoeren

Overstapservice
Wij helpen u bij de administratieve afhandeling in geval 
van een overstap naar RegioBank

Verzekeringsadvies
Persoonlijk advies voor uw verzekeringen

Financieel advies bij kredieten
Persoonlijk advies van een adviseur over 
financieringsmogelijkheden

Verzekeringscheck & onderhoud
Jaarlijkse check van uw verzekeringspakket met een pas-
send advies op maat.

€ 2,75 per maand € 2,75 per maand***

RegioBank 

Uw bank dichtbij. De nuchtere bank waar de adviseurs van 
nemassdeboer u met gevoel voor service en persoonlijke 
aandacht een compleet pakket aan bankproducten aanbie-
den. De bank waarbij de klant centraal staat.

Persoonlijk advies heel gewoon
nemassdeboer is Zelfstandig Adviseur van RegioBank. 
Een solide bank met de persoonlijke aandacht die u mag 
verwachten van een bank. Waar u op afspraak altijd binnen 
kunt lopen voor vragen en informatie. Wij luisteren naar 
uw wensen en geven professioneel en persoonlijk advies. 
Eigenlijk dus heel gewoon. Onze bankproducten zijn een-
voudig en duidelijk met gunstige tarieven.

RegioBank is voor de hele familie
Een betaal- of spaarrekening voor uzelf, Zilvervloot Sparen 
voor uw kind of kleinkind of de mogelijkheid om met 
JongWijs uw (klein)kind stapsgewijs om te leren gaan met 
geld. Bij RegioBank vindt u onze financiële diensten voor 
u en uw kinderen onder één dak. Met de Overstapservice 
kunt u eenvoudig met uw betaalrekening overstappen naar 
RegioBank. Dat regelen wij voor u.

Voor uw gemak gaan wij werken op afspraak
Steeds vaker zien wij dat onze rekeninghouders het prettig 
vinden om in een persoonlijk gesprek de opties te bespre-
ken. Daarnaast zien wij dat de wensen in de de loop van 
tijd veranderd zijn. Met het sluiten van kantoren van ande-
re banken zien wij ook een toename in het aantal nieuwe 
rekeninghouders. Om u nog steeds met de beste service 
en dienstverlening bij te staan hebben wij daarom gekozen 
voor een nieuwe aanpak. 

Dit betekent dat wij een aantal wijzigingen zullen doorvoe-
ren in onze dienstverlening waarover wij u graag informe-
ren. De belangrijkste zijn:

• Bezoek op afspraak
• Services per pakket
• Aangepaste services bestaande pakket

In de tabel hiernaast ziet u wat deze services inhouden en 
hoe u makkelijk uw pakket kunt aanpassen.

* Onze balieservice is uitsluitend mogelijk op afspraak
** Het is niet mogelijk om een losse spaarrekening te openen; deze worden altijd geopend in combinatie met een betaalrekening
*** Deze kosten worden alléén in rekening gebracht bij een betaalrekening

Meest gekozen service door 
RegioBank klanten


