Zakelijk
betalen en
sparen?

Wij zijn uw bank.

Zakelijk betalen
en sparen?
RegioBank heeft
een zakelijk totaalpakket voor zzp,
mkb, verenigingen
en stichtingen.
Als zelfstandig ondernemer wilt u uw
financiële zaken goed op orde hebben.
Of u nu zzp’er bent, een eigen winkel,
adviesbureau of klusbedrijf heeft, of u
bestuurder bent van een stichting,
u wilt sparen en betalen op uw manier.
Eenvoudig uit te breiden met extra
producten van uw voorkeur, 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 Zelfstandig Adviseur
van RegioBank, zelf ook 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 rente te ontvangen op uw reserves zonder dat u het bedrag
voor jaren vast moet zetten? En wilt u een zakenrekening die
compleet, voordelig en overzichtelijk is? Bij RegioBank mag u het
zeggen. Want uw wensen staan bij ons voorop.
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Zakelijk Mobiel Bankieren

Gebruikt u Zakelijk Internet Bankieren? Dan kunt u ook op
uw mobiel of tablet uw bankzaken regelen. Handig als u snel
uw saldo wilt bekijken of een betaling wilt doen. Of u nu thuis
bent of onderweg. Met de app is bankieren nog makkelijker.
De app is er voor mobiele apparaten met iOS (iPhone, iPad)
of Android (bijvoorbeeld HTC, Samsung).
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Kies de rekening
die bij u past
1

	ZZP Rekening

Speciaal voor zzp’ers heeft RegioBank een voordelig en zeer over
zichtelijk betaalpakket. Voor dit pakket betaalt u een vast bedrag
per maand, het abonnementstarief. Bij de ZZP Rekening krijgt u
een Wereldpas, Zakelijk Internet Bankieren en 1.000 internet
transacties per jaar. Gebruikt u toch meer dan het maximale
aantal transacties? Geen probleem. Dan worden de kosten voor
deze extra transacties aan het eind van het jaar in bundels van de
rekening afgeschreven. Transacties die u in een bundel over heeft,
neemt u gewoon mee naar het volgende kalenderjaar.

Zakelijk Internet Bankieren
Met Zakelijk Internet Bankieren kunt u veilig, snel en gemakkelijk
uw bankzaken regelen. Kiest u voor Zakelijk Internet Bankieren,
dan ontvangt u geen papieren afschriften. Wilt u deze toch ont
vangen, ga dan naar uw Adviseur.
Heeft u ook een particuliere betaalrekening met Internet Bankieren
bij RegioBank? Dan kunt u met één digipas en in één internet
bankierenomgeving al uw rekeningen beheren.
Heel helder en overzichtelijk dus!
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In het kort
• Zakelijk Internet Bankieren en Mobiel Bankieren
• Wereldpas
• Bankieren vanaf een vast bedrag per maand
•	Al uw particuliere en zakelijke zzp producten van
RegioBank beheren met één digipas in één internet
bankierenomgeving
•	Transacties boven de 1.000 reguliere transacties
voor een vast bedrag per bundel
• Op aanvraag periodiek papieren rekeningafschriften

Met de gratis Overstapservice is uw ZZP Rekening gemakkelijk
en snel geregeld. Lees verderop meer over de Overstapservice.
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MKB Rekening

Deze zakelijke betaalrekening is er speciaal voor het mkb. U regelt
er op een overzichtelijke manier uw zakelijke betalingen mee.
Vanaf een vast bedrag per maand heeft u een compleet pakket met
daarin een Wereldpas en Zakelijk Internet Bankieren. In dit zakelijk
betaalpakket zitten 1.250 online betaaltransacties per jaar. Gebruikt
u er meer? Dan worden de kosten voor deze extra transacties aan
het eind van het jaar in bundels van de rekening afgeschreven.
Transacties die u in een bundel over heeft, neemt u gewoon mee
naar het volgende kalenderjaar.
De kosten van onder andere extra Wereldpassen, digipassen en
transactiebundels vindt u in de Informatiewijzer Zakelijk Betalen
op www.regiobank.nl/ookvoorzakelijk.

Zakelijk Internet Bankieren
Met Zakelijk Internet Bankieren van RegioBank heeft u alles wat u
nodig heeft om elektronisch te bankieren. U kunt bijvoorbeeld batch
betalingen versturen. Handig voor het uitbetalen van salarissen van
uw personeel. U kunt transacties downloaden en uploaden, bij
voorbeeld naar uw boekhoudpakket. Ook de transacties die u nog
over heeft in uw betaalpakket vindt u in Zakelijk Internet Bankieren.

Incasso en acceptgiro
Bij uw MKB Rekening kunt u een incasso- en acceptgirocontract
afsluiten. Het versturen en verwerken van facturen kost u iedere
maand weer veel tijd. Met incasso kunt u automatisch bedragen
incasseren van uw debiteuren. Snel, gemakkelijk en precies op de
afgesproken datum. De acceptgiro is een bekende en veelgebruikte
manier van betalen. Uw klanten hoeven alleen hun handtekening
te plaatsen en betalen daardoor vaak sneller.
Op
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•	Bankieren vanaf een vast bedrag per maand
•	Transacties boven de 1.250 pakkettransacties
voor een vast bedrag per bundel
• Incasso- en acceptgirocontract mogelijk
•	Op aanvraag periodiek papieren rekeningafschriften

Met de gratis Overstapservice is uw MKB Rekening gemakkelijk
en snel geregeld. Lees verderop meer over de Overstapservice.
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	V&S Rekening

Bent u bestuurder van een vereniging of stichting? Dan heeft
RegioBank speciaal voor u de V&S Rekening. Een compleet en
overzichtelijk betaalpakket, afgestemd op uw behoefte. Vanaf een
vast bedrag per maand heeft u een totaalpakket met een Wereld
pas en Zakelijk Internet Bankieren. U kunt gemakkelijk andere
bestuursleden machtigen voor de rekening met daarbij een eigen
Wereldpas of digipas voor Zakelijk Internet Bankieren.
In dit betaalpakket zitten 500 online betaaltransacties per jaar
inbegrepen. Gebruikt u er meer? Dan worden de kosten voor deze
extra transacties aan het eind van het jaar in bundels van de
rekening afgeschreven. Transacties die u in een bundel over heeft,
neemt u gewoon mee naar het volgende kalenderjaar. De kosten
van onder andere extra Wereldpassen, digipassen en transactie
bundels vindt u in de Informatiewijzer Zakelijk Betalen op
www.regiobank.nl/ookvoorzakelijk.

Zakelijk Internet Bankieren
Met Zakelijk Internet Bankieren van RegioBank heeft u alles wat uw
vereniging of stichting nodig heeft om elektronisch te bankieren.
Betalen de leden van uw vereniging met automatische incasso?
Dan kunt u deze klaarzetten en versturen via Zakelijk Internet
Bankieren. Hiervoor heeft u wel een incassocontract nodig. Deze
vraagt u aan bij uw Zelfstandig Adviseur. De transacties die u nog
over heeft in uw betaalpakket vindt u in Zakelijk Internet Bankieren.

Incasso en acceptgiro
Bij uw V&S Rekening kunt u een Incasso- en/of Acceptgiro
contract afsluiten. Het innen van lidmaatschapsgeld kost u iedere
maand weer veel tijd. Met incasso kunt u automatisch bedragen
incasseren van uw leden. Snel, gemakkelijk en precies op de
afgesproken datum. De acceptgiro is een bekende en veelgebruikte
manier van betalen. Uw leden hoeven alleen hun handtekening te
plaatsen en betalen daardoor vaak sneller.
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•	Bankieren vanaf een vast bedrag per maand
•	Transacties boven de 500 pakkettransacties
voor een vast bedrag per bundel
• Incasso- en acceptgirocontract mogelijk
•	Op aanvraag periodiek papieren rekeningafschriften

9

Zakelijke Overstapservice

Wilt u met uw zakelijke betaalrekening overstappen naar
RegioBank, maar ziet u op tegen het gedoe en regelwerk
eromheen? Dat is niet nodig. Met de Overstapservice is het
heel makkelijk om van bank te veranderen. De belangrijkste
zaken worden voor u geregeld terwijl uw betalingsverkeer
gewoon doorloopt. U heeft er geen omkijken naar. U vraagt
de Overstapservice aan via uw Adviseur van RegioBank.
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MeerKeuze Sparen – flexibel sparen

Met MeerKeuze Sparen 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 variabele rente op het vrije deel. Op het deposito
deel ontvangt u een vaste rente. U beheert de rekening eenvoudig
via Zakelijk Internet Bankieren.
•
•
•
•
•
•

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 Zakelijk Internet Bankieren
Papieren afschriften na elke mutatie
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Overige diensten

Bij uw Zelfstandig Adviseur van RegioBank vindt u alles onder één
dak. Naast betalen en sparen kunt u ook vragen naar de mogelijk
heden voor vaste en mobiele betaalautomaten, online betaaldien
sten voor uw webwinkel en starters- en bedrijfskredieten.
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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.

RegioBank is uw bank in de buurt
U wilt graag een bank in de buurt. Om gewoon even binnen te
lopen voor een vraag of een goed advies. Een kantoor om de
hoek, met een Zelfstandig Adviseur die u kent. Waar u uw
geldzaken regelt zoals ú dat wilt. Dat vindt u bij RegioBank.
RegioBank onderscheidt zich van de andere banken door alle
moderne bankproducten - betalen, sparen en hypotheken te combineren met de persoonlijke dienstverlening van een
Zelfstandig 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.
RegioBank werkt samen met Zelfstandig Adviseurs. Deze
adviseurs hebben een eigen onderneming, veelal een assurantiekantoor. De Zelfstandig Adviseurs staan ingeschreven in het
Handelsregister en hebben een AFM-vergunning als bemiddelaar
en adviseur in financiële producten en verzekeringen. Naast
RegioBank adviseren en bemiddelen de Zelfstandig Adviseurs
ook in producten van andere aanbieders. Dit geldt overigens niet
voor spaar- en betaalproducten, hierin bemiddelen de adviseurs
exclusief voor RegioBank.
RegioBank is een Nederlandse bank, zonder buitenlandse
belangen. RegioBank is gevestigd in Utrecht en heeft geen eigen
kantoren. Meer informatie over wie wij zijn en hoe wij werken
vindt u op www.regiobank.nl. Hier vindt u ook de Dienstenwijzer
met belangrijke informatie.
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Meer informatie over
onze producten vindt u
op www.regiobank.nl

