Banksparen?

Wij zijn uw bank.

U wilt voldoende
extra inkomen als
u met pensioen
gaat.
Wij hebben
hiervoor de
producten!

Op enig moment gaat u met pensioen.
Een leven met veel vrije tijd gaat dan
beginnen. Wat zijn uw wensen?
Schilderen, reizen, tuinieren, een studie,
zweefvliegen of meer tijd besteden aan
uw kleinkinderen? Bij RegioBank kunt u
sparen of beleggen voor extra inkomen
om uw wensen te realiseren.
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Persoonlijk advies
Bij RegioBank kunt u op veel manieren een bedrag opbouwen
voor later. Wilt u daarbij de zekerheid van sparen of accepteert u
de risico’s van beleggen? Bij het maken van de juiste keuzes kunt
u op ons rekenen. Wij verdiepen ons in uw situatie en adviseren u
over de beste oplossing. Want bij RegioBank gaat het om ú.
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Hoe wilt u
voldoende inkomen
opbouwen?
Er zijn diverse manieren om, fiscaal aantrekkelijk, extra inkomen
op te bouwen voor later. RegioBank heeft hiervoor een compleet
pakket producten. Er is altijd wel een product dat aansluit bij het
realiseren van uw wensen. Dat zit dus wel goed.
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Lijfrente Opbouw

Wilt u ervoor zorgen dat u ook in de
toekomst voldoende inkomen heeft?
Dan beseft u dat u nu iets moet regelen.
U kunt dan sparen of beleggen met de
Lijfrente Opbouwrekening. Met deze
geblokkeerde rekening kunt u sparen
met een aantrekkelijke variabele rente, uw geld vastzetten op een
deposito tegen een vaste rente of beleggen in beleggingsfondsen
van ASN Bank en SNS Bank. Geblokkeerd wil zeggen dat u
tussentijds geen geld van de rekening mag opnemen. U mag het
tegoed op de rekening wel omzetten in uitkeringen of overdragen
naar een andere bank of verzekeraar. Uiterlijk in het jaar dat u 70
wordt, moet u het geld in vaste termijnen laten uitkeren. Deze
uitkeringen zijn belast. Dit kan bijvoorbeeld met Lijfrentenieren.
Wilt u uw deposito Lijfrente Opbouw beëindigen vóór het einde
van de afgesproken looptijd? Dan betaalt u hiervoor kosten.
Hoeveel u betaalt, hangt af van de periode dat het geld nog vast
zou staan. Wilt u daarnaast ook Lijfrente Opbouw beëindigen en
gebruikt u het lijfrentespaarsaldo niet voor een ander lijfrente
opbouw- of een lijfrenteuitkeringsproduct? Dan moet u over
het opgenomen bedrag ook inkomstenbelasting en mogelijk
revisierente betalen. Vraag altijd uw Zelfstandig Adviseur van
RegioBank om advies.
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Sparen of beleggen, een vaste of variabele rente. Uw Adviseur
van RegioBank neemt alle voor- en nadelen met u door. Zo kunt u
een goed besluit nemen waar u straks veel plezier van heeft.
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In het kort
Er is geen minimale inleg.
Keuze uit een variabele of een vaste gegarandeerde rente.
Ook beleggen is mogelijk.
U kunt de waarde van een bestaande of aflopende
lijfrenteverzekering of -rekening inleggen.
Bent u ondernemer, dan kunt u ook de fiscale
oudedagsreserve en de stakingswinst inleggen.
De voordelen
De inleg kan aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
U betaalt geen kosten over de inleg.
U krijgt een aantrekkelijke rente gedurende de gehele looptijd.
U heeft een rentegarantie van 30 dagen vanaf de
ondertekening van het Aanvraagformulier Lijfrente Opbouw.
Als u gaat beleggen: keuze uit beleggingsfondsen van
ASN Bank en SNS Bank. U betaalt geen aan- en verkoopkosten
bij de fondsen en geen kosten bij het wisselen van fonds.
Als u komt te overlijden, dan gaat het geld naar uw erfgena
men. Vraag uw Adviseur van RegioBank naar de voorwaarden.

Voor dit product is een Financiële Bijsluiter opgesteld. Deze en
overige belangrijke informatie, zoals de voorwaarden, vindt u op
www.regiobank.nl.
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Lijfrentenieren

Als u stopt met werken, stopt u natuur
lijk niet met leven. Zeker als u wat geld
opzij hebt gezet, bijvoorbeeld in Lijfrente
Opbouw. Lijfrentenieren is een uitke
ringsrekening met een aantrekkelijke
vaste rente. U krijgt elke maand een vast
bruto bedrag, bijvoorbeeld als aanvulling
op uw pensioen. RegioBank houdt de
verplichte loonheffing in en draagt deze af aan de Belastingdienst.
U krijgt vervolgens een netto bedrag op uw rekening gestort. De
hoogte van het netto bedrag is afhankelijk van uw persoonlijke
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(fiscale) situatie. De uitkeringen moet u bij uw jaarlijkse aangifte
inkomstenbelasting opgeven. Hiervoor krijgt u een jaaropgave.
Lijfrentenieren is een geblokkeerde rekening. Dit betekent dat uw
geld vaststaat en u tussentijds geen extra geld kunt opnemen.
Wilt u uw Lijfrentenieren beëindigen vóór het einde van de
afgesproken looptijd? Dan betaalt u hiervoor kosten. Hoeveel u
betaalt, hangt af van de periode dat het geld nog vast zou staan.
En over het opgenomen bedrag betaalt u ook inkomstenbelasting
en mogelijk revisierente. Vraag altijd uw Zelfstandig Adviseur van
RegioBank om advies.
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In het kort
Minimale inleg is € 4.000.
U kunt de waarde van een bestaande of aflopende
lijfrenteverzekering of -rekening inleggen.
Bent u ondernemer, dan kunt u ook de fiscale
oudedagsreserve en de stakingswinst inleggen.
De totale looptijd is minimaal 5 en maximaal 35 jaar.
U ontvangt maandelijks een netto bedrag op uw rekening.
De voordelen
U betaalt geen kosten over de inleg en de uitkeringen.
U krijgt een aantrekkelijke vaste rente gedurende de gehele
looptijd.
U heeft een rentegarantie van 30 dagen vanaf de
ondertekening van het Aanvraagformulier Lijfrentenieren.
Als u komt te overlijden tijdens de looptijd van uw Lijfrente
nieren, worden de resterende uitkeringen maandelijks aan uw
erfgenamen uitgekeerd. Deze uitkeringen zijn wel belast.

Voor dit product is een Financiële Bijsluiter opgesteld. Deze en
overige belangrijke informatie, zoals de voorwaarden, vindt u op
www.regiobank.nl.
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Uitgesteld
Lijfrentenieren

Dit is een combinatie van Lijfrente
Opbouw en Lijfrentenieren. Uitgesteld
Lijfrentenieren is interessant voor u als
lijfrentekapitaal vrijkomt dat u niet direct
wilt laten uitkeren, maar nog verder wilt
laten groeien. U regelt alles in één keer goed en heeft nergens
meer omkijken naar. Uw geld groeit goed door dankzij de aan
trekkelijke rente. Later, uiterlijk in het jaar dat u 70 wordt, krijgt u
elke maand een vast bruto bedrag. RegioBank houdt de verplichte
loonheffing in en draagt deze af aan de Belastingdienst. U krijgt
vervolgens een netto bedrag op uw rekening gestort. De hoogte
van de netto uitkering is afhankelijk van uw persoonlijke (fiscale)
situatie.
Uitgesteld Lijfrentenieren is een geblokkeerde rekening. Dit
betekent dat uw geld vaststaat en u tussentijds geen geld kunt
opnemen. Wilt u uw Uitgesteld Lijfrentenieren beëindigen vóór
het einde van de afgesproken looptijd? Dan betaalt u hiervoor
kosten. Hoeveel u betaalt, hangt af van de periode dat het geld
nog vast zou staan. Gebruikt u het opgenomen spaarsaldo niet
voor een ander lijfrenteopbouw- of lijfrenteuitkeringsproduct?
Dan moet u over het opgenomen bedrag ook inkomstenbelasting
en revisierente betalen. Vraag altijd uw Zelfstandig Adviseur van
RegioBank om advies.

•
•
•
•

•
•
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In het kort
Minimale inleg is € 10.000.
U kunt de waarde van een bestaande of aflopende
lijfrenteverzekering of -rekening inleggen.
Bent u ondernemer, dan kunt u ook de fiscale oudedagsreserve
en de stakingswinst inleggen.
U bepaalt zelf de totale looptijd (opbouw- en uitkeringsperiode
samen). Dit moet minimaal 6 en maximaal 35 jaar zijn.
De opbouwperiode is minimaal 1 jaar. De uitkeringsperiode
is minimaal 5 jaar bij ingang tussen 65 en 70 jaar.
De uitkeringen zijn belast.
U ontvangt maandelijks een netto bedrag op uw rekening.
De uitkeringen moeten uiterlijk ingaan in het jaar waarin u
70 jaar wordt.
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De voordelen
U betaalt geen kosten over de inleg en de uitkeringen.
U krijgt een aantrekkelijke vaste rente gedurende de gehele
looptijd.
U heeft een rentegarantie van 30 dagen vanaf de onder
tekening van het Aanvraagformulier Uitgesteld Lijfrentenieren.
U kunt de ingangsdatum van de uitkeringen binnen de fiscale
voorwaarden zelf bepalen. De ingangsdatum kunt u bovendien
tot uiterlijk 2 maanden voor aanvang nog veranderen. Deze
aanpassing heeft geen invloed op de afgesproken rente. Ook
de afgesproken totale looptijd blijft hetzelfde.
Als u komt te overlijden tijdens de looptijd van uw Uitgesteld
Lijfrentenieren, dan gaat het geld naar uw erfgenamen. Vraag
uw Adviseur van RegioBank naar de voorwaarden.

Voor dit product is een Financiële Bijsluiter opgesteld. Deze en
overige belangrijke informatie, zoals de voorwaarden, vindt u op
www.regiobank.nl.
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Uw inkomen of pensioen aanvullen
met uw ontslagvergoeding
Heeft u een gouden handdruk of ontslagvergoeding ontvangen?
Dan kunt u daarmee bij RegioBank fiscaal aantrekkelijk sparen. Of u
kunt ervoor kiezen om uw ontslagvergoeding meteen te gebruiken
door een bedrag maandelijks uit te laten keren. U kunt het bedrag
langere tijd laten staan, waardoor het verder door kan groeien.

Gouden Handdruk
			 Opbouw
1

Sparen met Gouden Handdruk Opbouw
is dé manier om zoveel mogelijk uit
uw ontslagvergoeding te halen. Zolang
uw ontslagvergoeding op de Gouden
Handdruk Opbouwrekening staat,
betaalt u geen belasting. Er worden géén kosten van uw inleg
afgetrokken. Uw geld kan dus maximaal groeien totdat u een
aanvulling op uw inkomen wenst. Gouden Handdruk Opbouw
rekening is een geblokkeerde rekening. Dit betekent dat uw geld
vaststaat en u tussentijds geen geld kunt opnemen. U mag het
tegoed op de rekening wel omzetten in uitkeringen of overdragen
naar een andere bank of verzekeraar. Over de uitkeringen betaalt
u belasting. U kunt ook (een deel van) uw geld voor langere tijd
vastzetten in een Gouden Handdruk Deposito. Tijdens de looptijd
van het deposito blijft de rente gelijk. Na afloop van het deposito
wordt het geld weer op uw Opbouwrekening gestort. Wilt u uw
Gouden Handdruk Deposito beëindigen vóór het einde van de
afgesproken looptijd? Dan betaalt u hiervoor kosten. Hoeveel u
betaalt, hangt af van de periode dat het geld nog vast zou staan
in uw deposito. Gebruikt u het spaarsaldo niet voor de aankoop
van een gouden handdruk uitkeerproduct of een ander gouden
handdruk opbouwproduct? Dan moet u over het spaarsaldo ook
inkomstenbelasting en revisierente betalen. Vraag uw Adviseur
om advies.
In het kort
• Minimale inleg is € 5.000.
• Keuze uit een variabele of een vaste gegarandeerde rente;
ook beleggen is mogelijk.
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• U kunt ook (een deel van) uw geld voor langere tijd vastzetten
in een Gouden Handdruk Deposito.
•   Uiterlijk in het jaar dat u 65 jaar wordt moet u het tegoed
omzetten in uitkeringen.

•
•
•

•

•

De voordelen
U betaalt geen kosten over de inleg.
U krijgt een aantrekkelijke rente gedurende de gehele looptijd.
U heeft een rentegarantie van 30 dagen vanaf de onder
tekening van het Aanvraagformulier Gouden Handdruk
Opbouwrekening.
Keuze uit beleggingsfondsen van ASN Bank en SNS Bank, u
betaalt geen aan- en verkoopkosten bij de fondsen en geen
kosten bij het wisselen van fonds.
Bij overlijden wordt het geld aan uw erfgenamen uitgekeerd.
Hiervoor gelden fiscale regels. Uw Zelfstandig Adviseur van
RegioBank kan u hier meer over vertellen.

Voor dit product is een Financiële Bijsluiter opgesteld. Deze en
overige belangrijke informatie, zoals de voorwaarden, vindt u op
www.regiobank.nl.
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	Gouden Handdruk
Uitkeerrekening

Wilt u (een deel van) uw ontslag
vergoeding meteen gebruiken voor een
aanvulling op uw inkomen of pensioen?
Dan laat u uw vergoeding op een Gouden
Handdruk Uitkeerrekening storten. Hier
mee vult u direct uw inkomen of pensioen aan. RegioBank houdt de
verplichte loonheffingen in en keert maandelijks een netto bedrag
aan u uit. De uitkeringen moet u bij uw jaarlijkse aangifte inkom
stenbelasting opgeven. Hiervoor krijgt u een jaaropgave. Over het
bedrag dat nog niet is uitgekeerd, ontvangt u een aantrekkelijke
vaste rente. De Gouden Handdruk Uitkeerrekening is een geblok
keerde rekening. Dit betekent dat uw geld vaststaat en u tussen
tijds geen geld kunt opnemen. Wilt u uw Gouden Handdruk
Uitkeerrekening beëindigen vóór het einde van de afgesproken
looptijd? Dan betaalt u hiervoor kosten. Hoeveel u betaalt, hangt
af van de periode dat het geld nog vast zou staan in uw deposito.
Over het spaarsaldo betaalt u inkomstenbelasting en revisierente.
Vraag uw Adviseur om advies.
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In het kort
Minimale inleg is € 5.000.
U kunt de waarde van een bestaande of aflopende
Gouden Handdrukverzekering of -rekening inleggen.
De minimale looptijd is afhankelijk van uw leeftijd op de
ingangsdatum van uw uitkering.
U ontvangt maandelijks een netto bedrag op uw rekening.
De voordelen
U betaalt geen kosten over de inleg en de uitkeringen.
U krijgt een aantrekkelijke rente gedurende de gehele looptijd.
U heeft een rentegarantie van 30 dagen vanaf de onder
tekening van het Aanvraagformulier Gouden Handdruk
Uitkeerrekening.
Als u komt te overlijden tijdens de looptijd van
Gouden Handdruk Uitkeerrekening, dan worden de
resterende uitkeringen aan uw erfgenamen uitgekeerd.
Hiervoor gelden fiscale regels. Uw Zelfstandig Adviseur
van RegioBank kan u hier meer over vertellen.

Belangrijke informatie, zoals de voorwaarden, vindt u op
www.regiobank.nl.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.regiobank.nl. Of loop binnen
bij uw Zelfstandig Adviseur van RegioBank voor persoonlijk
advies over het opbouwen van uw inkomen. De deur staat altijd
voor u open.
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Wij zijn uw bank.

RegioBank is onderdeel van SNS REAAL en komt voort uit de
Centrale Volksbank (CVB) en de Stichting Nederlandsche
Middenstands Spaarbank (NMS). Sparen zit dus in onze
genen. Met een kleine eeuw ervaring staan we middenin
het nu. RegioBank is een bank zoals u dat wilt. Altijd dicht
bij, met persoonlijk advies door onze Zelfstandig Adviseurs
en goede producten. Zoals Lijfrente Opbouw of de Gouden
Handdruk Opbouwrekening. Ook als het om hypotheken,
verzekeringen of andere financiële wensen gaat, krijgt u een
oplossing op maat. Met heldere voorwaarden en gunstige
tarieven. Zonder poespas en gedoe. U bent immers klant,
dus zijn wij er voor u. RegioBank heeft een eigen vergunning
van De Nederlandsche Bank en valt onder het Nederlandse
depositogarantiestelsel en beleggerscompensatiestelsel.
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Meer informatie over
onze producten vindt u
op www.regiobank.nl

