
Productwijzer
1.2.3 Rekening

De 1.2.3 Rekening van RegioBank is perfect afgestemd op opgroeiende kinde-
ren die stap voor stap zelfstandig worden. Vanaf de geboorte van uw (klein)-
kind kunt u deze rekening al openen. Met het groter worden van uw kind kan 
er steeds meer met de rekening. Eerst zelf sparen, dan zelf (leren) betalen en 
– weer een stapje verder – ook Internet Bankieren.

Spaarrekening tot 10e verjaardag
Met de 1.2.3 Rekening kunt u tot de 10e verjaardag van uw 
(klein)kind een bedrag bij elkaar sparen. Tegen een heel aan-
trekkelijke rente. Zo geeft u uw kind een mooi startkapitaaltje 
mee.

Veilige betaalrekening
Wordt uw kind 10 jaar, dan groeit de 1.2.3 Rekening mee en 
doet deze voortaan ook dienst als een betaalrekening. Uw 
(klein)kind kan dan dus zelf sparen en betalen. Via overschrij-
vingsformulieren kan er geld naar een andere rekening worden 
overgemaakt. En ook een acceptgiro kan via de 1.2.3 Rekening 
betaald worden.

Gratis Wereldpas met chipknip
Bij de 1.2.3 Rekening kan uw kind ook gratis een Wereldpas 

met chipknip krijgen. Om geld te pinnen bij de geldautomaat 
en om in winkels te pinnen en chippen bij de betaalautomaat. 
Natuurlijk blijft het slim om te sparen met de 1.2.3 Rekening, de 
spaarrente blijft immers aantrekkelijk!

Internet Bankieren vanaf 12 jaar
Vanaf 12 jaar kan uw kind Internet Bankieren aanvragen. Dit is 
helemaal gratis. Via regiobank.nl en een digipas heeft uw kind 
toegang tot de actuele saldo-informatie en kunnen bankzaken 
online geregeld worden. Ook via e-mail en sms is altijd infor-
matie beschikbaar over het actuele saldo. 

De 1.2.3 Privérekening van 18 t/m 26 jaar
Op 18-jarige leeftijd wordt de rekening omgezet in de 1.2.3 
Privérekening. Daardoor profiteert uw kind van alle mogelijk-
heden die ook de ‘volwassen’ Privérekening te bieden heeft. 
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Het stappenplan van de 1.2.3 Rekening

0 t/m 9 jaar 1.2.3 Spaarrekening 
Altijd een aantrekkelijke spaarrente

10 t/m 17 jaar 1.2.3 Betaalrekening  
Altijd een aantrekkelijke spaarrente 
Plus overschrijvingsformulieren en Wereldpas met chipknip 
Plus Internet Bankieren vanaf 12 jaar

18 t/m 26 jaar 1.2.3 Privérekening  
Altijd een aantrekkelijke spaarrente  
Plus overschrijvingsformulieren en Wereldpas met chipknip 
Plus Internet Bankieren  
Plus roodstand tot € 250

Bovendien kan uw kind een roodstand aanvragen tot € 250. 
Daardoor is het mogelijk om – als het nodig is – even rood te 
staan. 
Als de 1.2.3 Rekening voor de 24e verjaardag is geopend kan 
de rekening doorlopen tot 27-jarige leeftijd. De voordelen blij-
ven natuurlijk bestaan: de rekening is gratis, de aantrekkelijke 
spaarrente blijft gewoon van kracht en er is een roodstand mo-
gelijk van € 250.

De voordelen van de 1.2.3 Rekening
 
�� Sparen, betalen en Internet Bankieren met één 

bankrekening.
�� Stapsgewijs (leren) sparen, betalen en Internet  

Bankieren.
�� Geschikt voor jongeren van 0 tot 27 jaar: wordt  

automatisch –met behoud van Rekeningnummer (IBAN)– 
bij 27 jaar omgezet naar Plus Betalen.

U wilt nu een 1.2.3 Rekening openen?
Neem dan contact op met uw Adviseur van  
RegioBank. 

De Nederlandsche Bank heeft RegioBank NV een vergunning verleend om bancaire activiteiten te verrichten. Hierdoor zijn het depositogarantiestelsel en 
het beleggerscompensatiestelsel van toepassing op tegoeden die bij RegioBank NV worden aangehouden.

RegioBank onderscheidt zich van de traditionele banken. Wij combineren alle moderne producten van een grote bank met de persoonlijke dienstverlening 
van een financieel Adviseur. Er is altijd wel een adviseur bij u in de buurt: iemand die uw regio goed kent en een sterke binding heeft met de omgeving. Hij 
of zij staat u terzijde met uitleg en advies over uw hypotheek, lening, verzekering, belegging, spaar- of betaalproduct, zodat u ervan verzekerd bent dat uw 
financiële zaken in goede en betrouwbare handen zijn. De producten van RegioBank kenmerken zich door gunstige tarieven en heldere voorwaarden. We 
bieden onze financiële diensten aan via een groeiend aantal Adviseurs verspreid over Nederland. RegioBank NV is gevestigd te Utrecht.


