Tijd voor een
andere bank?
Open een Plus
Betaalrekening en krijg:
Hulp bij overstappen
Een Adviseur die u kent
Persoonlijk advies
Wereldpas
App voor Mobiel
Bankieren
Internet Bankieren
iDEAL
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Wij zijn uw bank.

Wilt u ook
overstappen?
Toch wel handig zo’n bank dichtbij.
Voor een persoonlijk advies kunt
u gewoon even binnen lopen.
Zonder afspraak en wanneer het
u uitkomt. Een bank waar ze u
kennen en alle tijd voor u nemen.
Dat vindt u allemaal bij RegioBank.
We hebben heldere en eenvou
dige producten. Een voordelige
en complete betaalrekening en
spaarproducten met een aan
trekkelijke rente.
Uw bankzaken op uw manier
Bij onze betaalrekening krijgt u
alles wat u nodig heeft om uw
bankzaken te regelen zoals u dat
wilt. U kunt nu bijvoorbeeld onze
app downloaden voor Mobiel
Bankieren. Met deze app heeft u
RegioBank in uw binnenzak, kunt
u overal uw saldo checken en
meteen geld overmaken.
Daarnaast krijgt u een Wereldpas,
en kunt u uw betalingen makkelijk
regelen via Internet Bankieren
en iDEAL. Maakt u liever gebruik
van overschrijvingsformulieren en

papieren afschriften, dan kan dat
natuurlijk ook! Wat u ook kiest, u
kunt altijd bij ons terecht om uw
bankzaken te regelen.
Wij helpen u graag bij het
overstappen
Komt u bankieren bij RegioBank?
Een betaalrekening openen is een
fluitje van een cent. Wij zorgen
ervoor dat u er nauwelijks
omkijken naar heeft. Met de
Overstapservice lopen al uw
betalingen gewoon door. Als
Adviseur van RegioBank helpen
wij u graag!
Wilt u zich ook welkom voelen
en onze persoonlijke service
ervaren? Kom langs of bel voor
een afspraak. Samen hebben we
uw betaalrekening bij RegioBank
zo geregeld.

