
Productwijzer
Betaalpakket Plus Betalen

Wilt u thuis bankieren? Of op uw werk? Op het strand of in het buitenland? 
Met het betaalpakket Plus Betalen van RegioBank regelt u uw dagelijkse bank-
zaken op een eigentijdse manier. 

Plus Betalen in het kort
Met Plus Betalen heeft u een compleet betaalpakket waarmee 
uw dagelijkse bankzaken direct geregeld zijn. 
Plus Betalen bestaat uit:
• Betaalrekening.
• Wereldpas.
• Internet Bankieren.
• 25% korting op een extra Wereld pas bij en-ofrekening.

Wat zit er in het betaalpakket?
1 Betaalrekening 
Uw Betaalrekening staat centraal bij al uw inkomsten en uit-
gaven. Uw salaris, pensioen of uitkering komt op die rekening 
binnen. Veel vaste uitgaven kunt u automatisch laten afschrij-
ven, zoals de uitgaven voor energie en telefoon of overboekin-
gen naar spaarrekeningen. U heeft dus altijd goed zicht op uw  
financiële situatie. Het resultaat van al uw transacties kunt u – 
wanneer u maar wilt – bekijken via Internet Bankieren.

2 Wereldpas
Met de Wereldpas kunt u dag en nacht geld opnemen bij 
de geldautomaten van alle banken in Europa. Pinnen buiten 
 Europa staat standaard uit. U kunt dit gemakkelijk aanzetten 
door te bellen met telefoonnummer: 026 - 400 10 45. De geld-
automaten in het buitenland zijn herkenbaar aan het logo dat 
tevens op de bankpas staat.
U kunt in het binnen- en buitenland ook betalen bij winkels en 
bedrijven die het logo voeren dat op de Wereldpas staat.

Kleine bedragen? Chippen!

Standaard zit op onze passen een chipknip. Hiermee re-
kent u kleine bedragen, zoals parkeergeld, af. Een pin-
code intoetsen hoeft niet, dus u betaalt snel en simpel.
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Wereldpas

Maximaal oplaad-
bedrag chipknip

€ 250

Waar te gebruiken In Nederland en in het buitenland

Max. opnemen 
binnen Europa

€ 1.000

Max. opnemen 
buiten Europa 
als pinnen buiten 
Europa aanstaat

€ 500

Max. betalen  
binnen Europa

€ 2.500 per dag

Max. betalen 
buiten Europa 
als pinnen buiten 
Europa aanstaat

€ 750 in winkels met pincode 

Particulier
Betalen
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3 Internet Bankieren
Met Internet Bankieren regelt u al uw bankzaken waar en wan-
neer u wilt. U heeft al uw rekeningen in één helder overzicht. 
Het enige wat u nodig heeft is een pc met internetverbinding. 

U logt veilig in met een digipas, die u van RegioBank ontvangt. 
Alle bovenstaande producten maken onderdeel uit van het 
pakket. U betaalt maandelijks een vast tarief. U hoeft niet meer 
apart te betalen voor afzonderlijke onderdelen.

Voor de tarieven verwijzen wij u naar de Tarievenwijzer op 
www.regiobank.nl.

Altijd op de hoogte

Met Saldo@ttentie en Transactie@ttentie wordt u via 
e-mail of sms op de hoogte gehouden van belangrijke 
actuele informatie over uw rekening. 

Bankieren via de telefoon

U bankiert gemakkelijk, snel en veilig via de Servicefoon. 
Met de tincode identificeert u zich per telefoon, zodat u 
toegang heeft tot uw rekening(en).

Betaalpakket aanvragen of advies?
Uw Adviseur van RegioBank helpt u graag verder. 
Kijk op www.regiobank.nl of bel gratis met 0800 - 
04 11 voor de Adviseur bij u in de buurt.


