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1.2.3 Rekening 
De 1.2.3 Rekening is een gecombineerde spaar- en 
betaalrekening voor iedereen tussen de nul en zevenentwintig 
jaar. Van nul tot tien jaar (1.2.3 Spaarrekening) kun je op deze 
rekening alleen sparen. Vanaf je tiende tot het moment dat je 18 
wordt, is de rekening een 1.2.3 Betaalrekening en kun je met 
deze rekening ook betalen. Vanaf je twaalfde kun je zelf je 
bankzaken regelen met Internet Bankieren. In deze handleiding 
beschrijven we deze betaal mogelijkheden. Lees het daarom 
goed door, zodat je snel aan de slag kunt!

Hoe werken de 1.2.3 Betaal- en de 1.2.3 
Privérekening? 

Jouw bankrekeningnummer
Alle bankrekeningnummers hebben negen of tien cijfers. Iedere 
rekeninghouder heeft een ander nummer. Het bankrekening-
nummer staat op je eventuele Wereldpas met chipknip, je 
overschrijvingsformulieren, je bankafschriften, of Internet 
Bankieren.

Rekeningafschriften
Als er iets wijzigt in het tegoed op je rekening, krijg je daarvan 
bericht. Dat gaat dan in de vorm van een rekeningafschrift. Het 
rekeningafschrift ontvang je één keer in de maand. Bewaar de 
afschriften in de juiste volgorde, dan kun je precies bijhouden 
wat er op jouw 1.2.3 Rekening is gebeurd. Als je een Internet 
Bankieren contract hebt, ontvang je geen afschriften meer.

Geld naar je 1.2.3 Rekening 
Op de volgende manieren kan er geld op je 1.2.3 Rekening 
worden bijgeschreven:

A. Contant storten
Je kunt zelf contant geld naar de bank brengen als je Adviseur 
over een kas beschikt. Daarvoor krijg je van de bank een 
stortingsbewijs. Na enige tijd ontvang je thuis een 
rekeningafschrift, waarop je kunt zien dat het bedrag is 
bijgeschreven, of zie je het bedrag bijgeboekt op Internet 
Bankieren.

B. Laten overmaken
Niet alleen kun je zelf geld op je 1.2.3 Rekening overmaken, ook 
anderen kunnen dit doen. Bijvoorbeeld als je iets van iemand 
tegoed hebt. Het enige dat je hoeft te doen, is het nummer van 
je rekening opgeven aan die persoon.

Geld overboeken van of naar je 1.2.3 Rekening 
Met de 1.2.3 Rekening kun je ook een 
bedrag van jouw rekening naar een 
andere bank- of girorekening over-
maken. Dat is heel eenvoudig.

A. Internet Bankieren
Vanaf 12 jaar kun je Internet Bankieren 
aanvragen. Daarvoor moet je thuis 
natuurlijk wel een computer met 
internet toegang hebben. Via www.regiobank.nl kun je dan 
inloggen met behulp van een digipas. Dat is een soort 
rekenmachientje, waarmee je een code kunt berekenen om 
toegang te krijgen tot je 1.2.3 Rekening.
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Via Internet Bankieren kun je altijd meteen zien hoeveel geld er 
nog op je rekening staat. Ook kun je je betalingen via het 
Internet met een paar muisklikken regelen. Via SMS of e-mail 
kun je informatie ontvangen over je actuele saldo. Internet 
Bankieren is geheel gratis.

B. Met een acceptgiro
Veel organisaties en verenigingen (bijvoorbeeld je sportclub) 
maken gebruik van acceptgiro’s. Met een acceptgiro kun je heel 
makkelijk betalen, want meestal hoef je zelf nog maar een 
gedeelte van het formulier in te vullen. Voor je de acceptgiro 
naar de bank stuurt of brengt, scheur je eerst de linkerstrook 
los. Deze bewaar je dan bij je andere 1.2.3 bankspullen. Met een 
acceptgiro kun je ook via  Internet Bankieren betalen.

u  Je rekeningnummer.

v  Je naam en adres staan er al.

w  Je handtekening.

x  Alleen de rechterkant is voor de bank; linkergedeelte 
invullen, afscheuren en bewaren.

C. Automatische incasso
Met een automatische incasso machtig je iemand die van jou 
geld tegoed heeft om zelf rechtstreeks de bank opdracht te 
geven het verschuldigde bedrag van je rekening aan hem over 
te maken. Hiervoor moet je een speciale (groene) 
 machtigingskaart invullen. Deze kan je bij je Adviseur krijgen.
De machtiging kun je ieder moment weer intrekken. En als je 
het achteraf met een bepaalde betaling niet eens bent, kun je 
deze altijd binnen 56 dagen weer ongedaan maken. Het geld 
wordt dan gewoon weer teruggestort op je 1.2.3 Rekening.  

u  Vul de naam en woonplaats in van degene die je wilt 
machtigen.

v  De reden van de betaling.

w  Het bankrekeningnummer van je 1.2.3 Rekening.

x  Vul duidelijk je naam, adres, postcode en woonplaats in.

y  De datum.

z  Je handtekening.

En vul tenslotte op de achterzijde van de machtingskaart 
de naam, het adres, de postcode en de woonplaats in van 
degene die je wilt machtigen.

D. Periodiek betalen 
Met een zogenaamde periodieke overschrijving machtig je de 
bank om met regelmaat een vast bedrag van je rekening over te 
maken naar iemand die regelmatig geld van je krijgt. Dat is 
bijvoorbeeld makkelijk voor het betalen van een abonnement of 
contributie. Ook kun je op deze manier regelmatig je 
spaarrekening aanvullen; je spaart dan automatisch. 
Zo’n machtiging aan de bank kun je bij je Adviseur of via 
Internet Bankieren regelen. De machtiging wordt hier direct via 
de computer geregeld. Je krijgt zelf een kopie mee naar huis. Je 
kunt de machtiging trouwens op ieder moment weer intrekken. 
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E. Met een overschrijvingsformulier
Als je iemand wilt betalen, kun je dit doen via Internet Bankieren 
of door middel van een overschrijvingsformulier.

u  Je gegevens staan er al op.

v  Vul het bedrag in.

w  Het rekeningnummer waar het geld naar toe moet.

x  De naam van de ontvanger.

y  Woonplaats van ontvanger.

z  Een omschrijving van wat je wilt betalen.

{ Controleer alle gegevens en zet je handtekening.

 Vul de gegevens ook in op het linkerstrookje, zodat je 
precies weet wat je aan wie betaald hebt.

Scheur het overschrijvingsformulier los en stuur het via de post 
op. Het adres is opgenomen in de Tarievenwijzer op  
www.regiobank.nl. 

Wereldpas met chipknip
Ben je tien jaar of ouder, dan kun je gratis gebruik maken van 
een Wereldpas met chipknip. Je kunt er contant geld mee 
opnemen bij alle geldautomaten in Nederland en in de meeste 
buitenlandse plaatsen.

Daarnaast kun je met de pas betalen in winkels. Voor meer 
informatie over de Wereldpas met chipknip is de brochure 
‘Betalen’ beschikbaar.

De Wereldpas met chipknip kun je aanvragen via je Adviseur. 

Voordelig ‘rood staan’
Ben je achttien jaar of ouder, dan kun je je eigen kredietlimiet 
(totaal kredietbedrag) aanvragen. Dat betekent dat je altijd tot 
€ 250 kunt ‘rood staan’ als je eens krap bij kas komt te zitten. 
Bovendien is de rente hiervoor niet zo hoog als bij een normale 
betaalrekening. 

Wat verder nog belangrijk is 

Rente
Op de 1.2.3 Rekening krijg je een aantrekkelijke rente die we 
jaarlijks uitbetalen. De rente die op dit moment geldt, vind je op 
www.regiobank.nl.

Geen kredietlimiet (totaal kredietbedrag)
Als je geen kredietlimiet hebt aangevraagd, mag je niet ‘rood 
staan’. Onder ‘rood staan’ verstaan we dat je meer geld hebt 
opgenomen en/of betaald hebt dan er op de rekening stond.

Telefonisch je saldo opvragen
Als je snel wilt weten wat er op je 1.2.3 Rekening staat, dan kun 
je bellen met de Servicefoon. Hiervoor moet je wel eerst een 
toegangscode aanvragen bij je Adviseur. Je Adviseur kan je hier 
meer informatie over geven.

Nieuwe formulieren
Voorlopig zul je aan je boekje met overschrijvingsformulieren wel 
voldoende hebben. Maar eens raken ze natuurlijk op. 
Stel de bank daarvan enkele weken vooraf van op de hoogte. Dan 
wordt je voorraad snel aangevuld en kom je nooit zonder te 
zitten.

Ga je verhuizen? Vergeet dan je Adviseur van 
RegioBank niet
Ga je op kamers wonen? Of verhuizen je ouders en verhuis jij 
mee? Geef dit dan door aan je Adviseur.

Verdere vragen?
Het kan zijn dat je meer informatie wilt. Of dat je geïnteresseerd 
bent in andere mogelijkheden die de bank je kan bieden. Loop 
dan gerust even binnen. Bij je Adviseur nemen ze alle tijd om al 
je vragen te beantwoorden.

Altijd welkom dus... en veel succes met je 1.2.3 Rekening.

,

De ruimte hieronder niet beschrijven 

Niet met rood invullen

Rekeningnummer opdrachtgever

Eurobedrag in cijfers

Begunstigde rekeningnummer

Naam

Plaats

Betalings-
kenmerk

Handtekening opdrachtgever

Opdrachtgever

Naar rekening

Betreft

Datum

Dit gedeelte niet meezenden 

Bedrag

Van

Van rekening

12 .34 .56 .789

8.1511.40 (10-10-2011)
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Privacy
RegioBank kan persoonlijke informatie vragen wanneer een financieel product of een financiële dienst wordt aangevraagd of gewijzigd. 
RegioBank vraagt dan bijvoorbeeld om naam, adres en woonplaats. Dit zijn persoonsgegevens. RegioBank behoort tot de groep van bedrijven 
van SNS REAAL N.V. RegioBank heeft SNS REAAL aangesteld als verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens van haar 
klanten. De gegevens worden voor de volgende doelen gebruikt:
�� Om overeenkomsten te sluiten en uit te voeren.
�� Om het klantenbestand te behouden en te vergroten (eventuele activiteiten op dit punt zullen alleen worden gedaan na overleg met de 

Adviseur, via wie de contacten tussen Klant en de Bank verlopen).
�� Om de veiligheid en integriteit van de financiële sector in stand te houden.
�� Om fraude te voorkomen en te bestrijden.
�� Om statistieken te berekenen en deze te analyseren.
�� Om te voldoen aan de wet. 

Het volledige Privacyreglement van de Bank is te lezen op www.regiobank.nl. Ook andere bedrijven die behoren tot SNS REAAL N.V. kunnen 
persoons gegevens voor deze doelen gebruiken. Daarnaast is op dit gebruik de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële 
Instellingen’ van toepassing. Deze Gedragscode is te lezen op www.nvb.nl.


