Nieuwsbrief

Altijd geholpen door iemand die u kent
Loop eens bij ons binnen. Zonder
afspraak en wanneer het u uitkomt. Voor
persoonlijk advies of hulp bij uw
bankzaken. We nemen alle tijd voor u.

dat u gemakkelijk van bank overstapt. Wij weten
precies wat er moet gebeuren en helpen u hier
graag bij.

RegioBank
meest
klantgerichte
bank

Bankieren zoals u wilt
Met Plus Betalen kunt u bankieren zoals u wilt: de

U kunt bij ons terecht voor al uw bankzaken:

Mobiel Bankieren app, een Wereldpas,

betalen, sparen en hypotheken. We hebben een

internetbankieren en iDEAL. Gebruikt u liever

voordelige en complete betaalrekening, goede

overschrijvingsformulieren of papieren afschriften,

spaarproducten en scherpe hypotheektarieven. Als

dan kan dat natuurlijk ook.

u een betaalrekening bij RegioBank opent, helpen wij

Een goed gesprek kent geen eindtijd

u met overstappen. Vindt u overstappen spannend

Kom langs of bel voor een afspraak. Samen hebben

en veel gedoe? Niet nodig. Als Zelfstandig Adviseur

we uw betaalrekening bij RegioBank zo geregeld.

van RegioBank zorgen wij met de Overstapservice
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Tip:
Zakgeld is leergeld
Wij geven u nog graag een tip. Wist u dat het Nibud adviseert om kinderen vanaf 6 jaar
zakgeld te geven? Op www.nibud.nl leest u goede en praktische tips hierover. Uiteraard
kunt u ook bij ons kantoor terecht om over de financiële zaken voor uw kind te praten.
Nibud is een zelfstandige stichting die informeert en adviseert over financiën. Uit
onderzoek van Nibud blijkt dat ouders veel invloed hebben op het leen- en spaargedrag
van de kinderen. En scholieren sparen meer en lenen minder als er thuis zak- en kleedgeld
wordt gegeven en als ouders actief betrokken zijn bij de financiële opvoeding.

RegioBank in top 3
van beste banken
Maar liefst 95% is tevreden over onze service
Bron Geldgids van juli/augustus 2015, Consumentenbond

Nu overstappen
Met de Overstapservice is het zo
geregeld.
Uw bankzaken op uw manier

Overstapservice

Bij Plus Betalen van RegioBank

Als u een betaalrekening opent

krijgt u alles wat u nodig heeft om

bij RegioBank dan helpen wij u

uw bankzaken te regelen zoals u

met overstappen van bank. En

dat wilt. Download bijvoorbeeld

vindt u overstappen spannend en

onze app voor Mobiel Bankieren.

veel gedoe? Niet nodig. Als

Met deze app heeft u RegioBank

Zelfstandig Adviseur van

in uw binnenzak, kunt u overal uw

RegioBank zorgen wij met de

saldo checken en meteen geld

Overstapservice dat u

overmaken. Daarnaast krijgt u

gemakkelijk van bank overstapt.

een Wereldpas, en kunt u uw

Wij weten precies wat er moet

betalingen makkelijk regelen via

gebeuren en helpen u hierbij.

Internet Bankieren en iDEAL.
Maakt u liever gebruik van

Wij helpen u graag

overschrijvingsformulieren en

Loop gerust bij ons binnen.

papieren afschriften, dan kan dat

Zonder afspraak en wanneer het

natuurlijk ook.

u uitkomt.

Altijd geholpen door
iemand die u kent

