10 redenen om nu over te
stappen naar RegioBank
1

We zijn benoemd tot de meest klantvriendelijke bank van Nederland.
(bron: SAMR Award 2017)
2017

2

We zijn opnieuw de meest klantgerichte bank van Nederland.
(bron: CCDNA Award 2016 en 2017)

3

U kunt gewoon even binnenlopen, ook zonder afspraak.

4

U wordt geholpen door een Zelfstandig Adviseur die u kent.

5

U krijgt een heldere uitleg en deskundig advies.

6

Uw Zelfstandig Adviseur zorgt er samen met u voor dat uw geldzaken
goed geregeld zijn.

7

U regelt uw bankzaken waar u maar wilt met Internet Bankieren en onze
Mobiel Bankieren app.

8

U kunt contactloos betalen met uw mobiel met onze Mobiel Betalen app.

9

Uw Zelfstandig Adviseur regelt de overstap voor u.

10

U krijgt € 50 cadeau als u uiterlijk 31-12-2017 overstapt naar RegioBank.*

Wij stellen ons
graag aan u voor
Iedereen verdient een bank in de buurt.
Daarom heeft RegioBank Zelfstandig
Adviseurs in dorpen en kleine steden door
heel Nederland, zoals wij. Wij zijn het kantoor
waar u persoonlijke service en advies op maat
krijgt. En u kunt bij ons terecht voor betalen,
sparen en uw hypotheek. Heel overzichtelijk
en vertrouwd.

Meest klantgerichte
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Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt.
RegioBank is verkozen tot de meest klantgerichte en de klantvriendelijkste bank
van Nederland. Beide prijzen hebben we vooral
gewonnen dankzij de persoonlijke service van
de 530 Zelfstandig Adviseurs van RegioBank.
En met trots zijn wij er daar één van.

Kom bij ons langs
Kom ook bankieren bij de meest klantgerichte
en klantvriendelijkste bank. U bent van harte
welkom op ons kantoor. Loop gerust binnen.
We nemen graag de tijd voor u. Tot snel.

* Kijk voor de voorwaarden op regiobank.nl of kom langs.

Financieel Adviesbureau Spierings
Burg. Meijerstraat 27
5161 EN Sprang-Capelle
T 0416 - 28 07 81
E info@fas.nl
I www.mijnbankzaken.nl

Voor uw kind

Kinderspaarweken
:
kom tussen
1 oktober
en 31 oktobe
r bij
sparen en kri ons
jg een
cadeautje!

Zilvervloot Sparen én JongWijs: de perfecte combinatie voor uw kind
Met Zilvervloot Sparen en JongWijs regelt u het in één keer goed voor uw kind. Tot aan de 18e
verjaardag. Met het bekende Zilvervloot Sparen spaart u een mooi startkapitaal voor uw (klein)kind
bij elkaar. JongWijs is voor uw kind zélf.

Zilvervloot Sparen: sparen voor de
toekomst van uw kind of kleinkind
Alle kinderen hebben dromen. Kleine
en grote toekomstdromen. Wat gaan
ze doen als ze groot zijn? Studeren,
reizen of misschien een eigen bedrijf
beginnen. Met Zilvervloot Sparen
helpt u de dromen van uw kind waar
te maken.

JongWijs: stap voor stap leren
omgaan met geld
JongWijs is een financieel pakket
voor uw kind zélf. Van 0 tot 18 jaar.
Hoe ouder uw kind wordt, hoe meer
mogelijkheden er zijn. Uiteraard
altijd met uw toestemming. En ieder
jaar krijgen u en uw kind leuke en
leerzame tips van ons.

75.000
klanten
in
vijf jaar
tijd!

Hoe
JongW ra!
ijs
één jaa bestaat
r en hee
ft
al 25.0
00
klanten
.

Hoe eerder u begint
met Zilvervloot Sparen,
hoe hoger de bonus als
uw kind 18 wordt.*

Stap over en krijg
€ 50 cadeau*
Overstappen naar RegioBank is heel
eenvoudig. Na uw overstap regelt u uw
bankzaken in de buurt. Voor een persoonlijk
advies kunt u gewoon even binnen lopen.
Zonder afspraak en wanneer het u uitkomt.
Een bank waar we u kennen en alle tijd voor
u nemen. Dat vindt u allemaal bij RegioBank.
Als Zelfstandig Adviseur van RegioBank
helpen wij u graag bij het overstappen!
Kom langs of bel voor een afspraak.
Samen hebben we uw betaalrekening
zo geregeld.

Gaat uw kind naar de
middelbare school? Bij
JongWijs kan uw kind
een eigen betaalpas
aanvragen. En de app op
de telefoon is superhandig
en overzichtelijk.

Kom eens met ons praten over uw wensen. Wij geven u graag een persoonlijk advies. Ook als het
om uw kind gaat. En wilt u beide rekeningen openen, dan doet u dat eenvoudig in één bezoek.

* Kijk voor de voorwaarden op regiobank.nl of kom langs.

* Alleen in combinatie met een RegioBank Spaarrekening.
Ga naar regiobank.nl/actievoorwaarden.
De actie loopt van 1 september tot en met 31 december 2017.

