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Maand Sparen

Wilt u maandelijks sparen en daarvoor een hoge rente ontvangen? Dat kan 
met Maand Sparen. Elke maand spaart u automatisch een bedrag tussen de  
€ 50 en € 500. Over uw groeiende spaargeld ontvangt u een van de hoogste 
rentes in Nederland! Maar u houdt ook alle vrijheid, want u kunt uw geld altijd 
koste loos opnemen. Zo spaart u snel en gemakkelijk voor ieder gewenst doel. 

Regelmatig sparen loont
Automatisch sparen is gemakkelijk, het gaat bijna helemaal 
vanzelf. U machtigt RegioBank eenmalig om maandelijks een 
vast bedrag van minimaal € 50 en maximaal € 500 automatisch 
over te schrijven van uw bank- of girorekening naar uw rekening 
voor Maand Sparen. En wilt u het maandbedrag veranderen? 
Dan wijzigt u gewoon de machtiging. 

Tip: belastingvrij sparen voor uw kind 
Met Maand Sparen legt u ook eenvoudig en ongemerkt geld 
opzij voor (toekomstige) uitgaven voor uw kind. Jaarlijks mag u 
van de belastingdienst een maximaal bedrag belastingvrij voor 
uw kind sparen. Uw Adviseur vertelt u er graag meer over. 

Uw tegoed is vrij opneembaar 
Met Maand Sparen spaart u niet alleen tegen een hoge rente, 
maar ook in alle vrijheid. Want u kunt op elk gewenst moment 
kosteloos geld opnemen via overschrijvingsformulieren. 
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Heeft u een Privérekening van RegioBank, dan regelt u dat nog  
eenvoudiger via Internet Bankieren of de Servicefoon (€ 0,20 
per minuut). 
• 

De voordelen van Maand Sparen

• Een van de hoogste rentes in de markt! 
• Automatisch sparen: gemakkelijk en snel. 
• Dagelijks opvraagbaar zonder opnamekosten.
• Sparen bij uw vertrouwde Adviseur van RegioBank. 
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De Nederlandsche Bank heeft RegioBank NV een vergunning verleend om bancaire activiteiten te verrichten. Hierdoor zijn het deposito garantiestelsel en 
het beleggers compensatiestelsel 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 dienst verlening 
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.

U wilt nu gaan profiteren van Maand Sparen? Neem 
dan contact op met uw Adviseur van RegioBank. 

Gunstige voorwaarden
• Per rekeninghouder is maximaal één rekening voor Maand 

Sparen te openen; u spaart elke maand automatisch mini-
maal € 50 tot maximaal € 500 via een aan RegioBank ver-
strekte machtiging vanaf een bank- of girorekening. 

• U kunt het maandbedrag wijzigen door het afgeven van een 
nieuw machtigingsformulier bij de Adviseur van RegioBank. 

• Bedragen die anders dan via automatische incasso worden 
overgeschreven naar Maand Sparen, worden door Regio-
Bank teruggestort op de bank- of girorekening van herkomst. 

• Bijstorten naast het automatische incasso is niet mogelijk. 
• Geldopname is alleen mogelijk via een gekoppelde betaal-

rekening, u kunt niet contant opnemen.
• Als het automatische incasso wordt ingetrokken of er drie 

achtereenvolgende maanden niet kan worden geïncasseerd, 
wordt de rekening voor Maand Sparen omgezet in een Op-
tima Spaarrekening.

• Alleen particulieren kunnen Maand Sparen openen.

Voor dit product zijn voorwaarden opgesteld. 
Vraag hiernaar bij uw Adviseur. 


