
Beste ouder,

JongWijs van RegioBank is een financieel pakket voor kinderen tot 18 jaar. Het begint met een spaarrekening voor uw kind. Vanaf 8 
jaar komt daar een betaalrekening (eventueel met pinpas) bij. Bijzonder aan JongWijs is het educatieve aspect. Hoe leert uw kind 
omgaan met geld? Via leuke en informatieve extra’s ondersteunen we u én uw kind bij de financiële opvoeding. En heeft u vragen? 
Dan kunt u altijd terecht bij de Zelfstandig Adviseur bij u in de buurt. Aan JongWijs zijn geen maandelijkse kosten verbonden.

Dit kunt u verwachten van JongWijs
Leeftijd Spaarrekening rekeninghouder Betaalrekening rekeninghouder U als ouder

Uw kind krijgt een JongWijs Spaarrekening. 
Deze spaarrekening is gekoppeld aan uw eigen 
betaalrekening.

Nog niet van toepassing0 t/m 7 jaar De overboekingen op de JongWijs Spaarrekening 
verlopen via uw eigen betaalrekening. Heeft u nog 
geen Internet Bankieren, dan kunt u dit aanvragen.

De JongWijs Spaarrekening wordt gekoppeld 
aan de JongWijs Betaalrekening van uw kind.

Als uw kind 8 jaar is, dan wordt automatisch 
een JongWijs Betaalrekening geopend.

Vanaf 8 jaar kunt u voor uw kind Internet  
Bankieren en/of Mobiel Bankieren met een 
digicode aanvragen. 

Met een JongWijs Betaalrekening kunt u ook een 
Jeugdpas aanvragen voor uw kind met een limiet 
binnen Europa van € 100 per week. Uw kind kan per 
week € 50 opnemen bij een geldautomaat en € 50 
 pinnen in winkels. Inclusief contactloos betalen. 
Buiten Europa is de limiet € 150 per week. Uw kind 
kan per week € 75 opnemen bij een geldautomaat en 
€ 75 pinnen in winkels. Inclusief contactloos betalen.

Met Internet Bankieren kan uw kind geld van 
zijn spaar- naar zijn betaalrekening overboeken. 
Met de Jeugdpas kan uw kind dit geld vervolgens 
opnemen.

8 t/m 11 jaar De tegenrekening van de JongWijs Spaar-
rekening wordt gewijzigd naar de JongWijs 
Betaalrekening. Overboekingen lopen dus 
voortaan via deze betaalrekening.

Zelf kunt u ook Internet Bankieren aanvragen. 
De transacties op de JongWijs rekeningen 
zijn dan zichtbaar voor u. U heeft daarnaast 
ook toegang tot Mobiel Bankieren.

Wilt u liever papieren afschriften? 
Dat regelt uw Zelfstandig Adviseur voor u.

2.00.10.49   (17-12-2020)



Leeftijd Spaarrekening rekeninghouder Betaalrekening rekeninghouder U als ouder

De JongWijs Spaarrekening blijft gekoppeld 
aan de JongWijs Betaalrekening van uw kind.

Vanaf 12 jaar kunt u voor uw kind een betaalpas 
aanvragen. Deze pas heeft geen jeugdlimiet. 
Wilt u de limiet op de betaalpas verlagen, dan 
regelt u dit bij uw Zelfstandig Adviseur.

Vanaf 12 jaar kunt u voor uw kind Internet 
Bankieren met een digipas aanvragen. 
Hiermee krijgt uw kind inzicht in zijn/haar 
rekeningen. Ook kan uw kind geld overboeken 
naar rekeningen van anderen. 

Met Internet Bankieren kan uw kind geld 
van zijn spaar- naar zijn betaalrekening 
overboeken. Met de betaalpas kan uw kind dit 
geld vervolgens opnemen.

Daarnaast kan uw kind gebruikmaken van 
Mobiel Bankieren.

Lees op regiobank.nl/veiligbankieren wat u 
zelf kunt doen om veilig te bankieren.

12 jaar Als u wilt, kunt u voor uzelf ook een 
betaalpas van de JongWijs Betaalrekening 
aanvragen. 

Als uw kind 18 jaar is, dan houdt het JongWijs 
pakket op te bestaan. De JongWijs Spaar-
rekening wordt omgezet naar een Spaar-Op-
Maat rekening met behoud van rekening-
nummer. 

Als uw kind 18 jaar is, dan wordt de JongWijs 
Betaalrekening omgezet naar een Jongeren-
betaalrekening. Met behoud van rekening-
nummer. Ook de pinpas en toegang tot Internet 
Bankieren blijven ongewijzigd. 

18 jaar Als uw kind 18 jaar is, vervalt uw rol als 
wettelijk vertegenwoordiger op de 
rekeningen. Dit betekent dat de JongWijs 
rekeningen uit uw Internet Bankieren 
verdwijnen.


