Ondernemen?

Wij zijn uw bank.

Zakelijk betalen
en sparen?
RegioBank
heeft rekeningen
zonder poespas
en gedoe.

Als zelfstandig ondernemer wilt u uw
financiële zaken goed op orde hebben.
Of u nu een eigen winkel heeft, een
adviesbureau, een klusbedrijf of bestuurder bent van een stichting, u wilt sparen
en betalen op uw manier. Eenvoudig,
zonder ingewikkelde constructies en
onnodige extra’s. Maar wel met gunstige
tarieven, heldere voorwaarden en een
goed advies van iemand die weet wat u
bezighoudt. Die persoon is de Adviseur
van RegioBank, zelf ook zelfstandig
ondernemer.
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Sparen en betalen op uw manier
Bij RegioBank kunt u zakelijk sparen en betalen zoals u dat
wilt. Het is immers uw onderneming en uw geld. Vindt u het
belangrijk om een écht goede rente te ontvangen op uw reserves?
Zonder dat u het bedrag voor jaren vast moet zetten? En wilt u
een eenvoudige zakenrekening, waar u wel alles mee kunt? Bij
RegioBank mag u het zeggen. Want uw wensen staan bij ons
voorop.
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De zakenrekening
die bij u past
1

Zakenrekening voor ZZP en MKB

Deze zakelijke betaalrekening is speciaal voor ZZP’ers en zelfstandig ondernemers in het MKB. U regelt er op een eenvoudige manier uw zakelijke betalingen mee. U kunt deze rekening aanvullen
met een Wereldpas met chipknip en Internet Bankieren. Met
Internet Bankieren kunt u veilig, snel en gemakkelijk uw bankzaken
regelen, zoals geld overmaken en uw saldo bekijken. U krijgt ook
regelmatig papieren afschriften. Handig om het overzicht op uw
inkomsten en uitgaven te bewaren.

•
•
•
•

In het kort
Wereldpas met chipknip.
Internet Bankieren.
Periodiek papieren rekeningafschriften.
Gratis Overstapservice.
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Zakenrekening voor Verenigingen
en Stichtingen

Deze rekening biedt u hetzelfde gemak als bovenstaande
Zakenrekening. Met als extra een tariefvrije voet van ¤ 200 per
jaar voor de kosten van betaalfaciliteiten en transacties. Speciaal
om Verenigingen en Stichtingen zonder winstoogmerk tegemoet
te komen. De tariefvrije voet geldt niet voor de kosten van
afschriften en debetrente.

•
•
•
•
•

In het kort
Wereldpas met chipknip.
Internet Bankieren.
Tariefvrije voet van ¤ 200 per jaar.
Periodiek papieren rekeningafschriften.
Gratis Overstapservice.

Heeft u ook behoefte aan een heldere Zakenrekening waarmee
u uw zakelijke inkomsten en uitgaven eenvoudig kunt beheren?
Met onze gratis Overstapservice is uw Zakenrekening gemakkelijk en snel geregeld.

5

Sparen kan slimmer
Als ondernemer maakt u continu keuzes. U kijkt daarbij kritisch
naar uw uitgaven en inkomsten. Maar kijkt u ook kritisch naar
uw zakelijk spaargeld? Daar kunt u meer van maken. Aanzienlijk
meer zelfs als u voor de juiste spaarrekening kiest.
Heeft u uw reserves op een rekening staan die u voorlopig niet
nodig heeft? Dan is het zaak om er zoveel mogelijk uit te halen.
Want goed ondernemerschap verdient geen doorsnee rente,
maar een écht goede spaarrente. Die krijgt u bij RegioBank.
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MeerKeuze Sparen

Een flexibele spaarrekening met een écht goede rente. Dat is
MeerKeuze Sparen. Daarmee kunt u vrij of vast sparen op één
zakelijke rekening. Geld uit uw onderneming zet u opzij op de
vrije rekening. Heeft u het toch weer nodig? Geen probleem.
U neemt het direct en kosteloos weer op. Heeft u geld dat u voor
langere tijd wilt vastzetten? Dan combineert u uw vrije rekening met een deposito. Dit mag, maar moet niet. Zo flexibel is
MeerKeuze Sparen.
U ontvangt een zeer aantrekkelijke variabele rente op het vrije
deel. Op het deposito ontvangt u een vaste rente die nog verder
kan oplopen. U beheert de rekening eenvoudig via Internet
Bankieren. Ook als u een betaalrekening heeft bij een andere
bank. Een uitkomst voor zakelijke spaarders.

•
•
•
•
•
•
•

In het kort
Vrij of vast sparen, of allebei op één rekening.
Geen minimale inleg voor het vrije deel.
Geen opnamebeperkingen op het vrije deel.
Keuze uit meerdere deposito’s met diverse looptijden.
Eenvoudig beheren via Internet Bankieren.
Geen verplichte betaalrekening bij RegioBank.
Papieren afschriften na elke mutatie.
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Bonus Sparen

Als ondernemer wilt u op ieder gewenst moment over uw geld
kunnen beschikken. Maar als u het langer laat staan, wilt u daar
ook extra voor beloond worden. RegioBank begrijpt dat. Daarom
is er Bonus Sparen. U kunt uw geld altijd opnemen. Over het hele
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saldo krijgt u elk kwartaal een variabele basisrente. De variabele
bonusrente maakt het extra interessant. Want die krijgt u over
het laagste saldo dat minimaal een kwartaal op de rekening staat.
En die bonusrente krijgt u ook elk kwartaal. Dat is rente op rente
en dus slim sparen.

•
•
•
•
•
•

In het kort
Variabele basisrente en bonusrente.
Vrij opneembaar spaartegoed.
Geen minimale inleg, geen opnamebeperkingen.
Basis- en bonusrente per kwartaal, dus rente op rente.
Eenvoudig beheren via Internet Bankieren.
Geen verplichte betaalrekening bij RegioBank.

Zakelijk betalen en sparen
en de belasting
Bespreek de fiscale aspecten met uw accountant of financieel
adviseur.

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

Wij zijn uw bank.

RegioBank is onderdeel van SNS REAAL en komt voort
uit de Centrale Volksbank en de Stichting Nederlandsche
Middenstands Spaarbank (NMS). Met een kleine eeuw
ervaring staan we middenin het nu. RegioBank is een bank
zoals u dat wilt. Altijd dichtbij, met persoonlijk advies door
onze Zelfstandig Adviseurs en goede producten. Zoals de
Zakenrekening en Meerkeuze Sparen. Ook als het om 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.
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Meer informatie over
onze producten vindt u
op www.regiobank.nl

