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Betaalrekening Plus Betalen

	� Aanhouden van de betaalrekening 
	� Mijn RegioBank & Mobiel Bankieren 
	� Aanbieden van een betaalpas
	� Digitale rekeningoverzichten
	� Emergency cash in het buitenland

€ 2,45 per maand
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

	� Aanbieden van een extra betaalpas € 0,83 per maand1

Mobiel Betalen € 0,50 per maand

Rente als u rood staat
	� Plus Betalen

Debetrentevoet2 3 
9,00% 

Rente over positief saldo
De rente op Regiobank Plus Betalen wordt achteraf verrekend per maand. Het rentepercentage is afhankelijk van de saldoklasse.

<100k 0%

100k-250k 0%

>250k 0%*

Variabele rente over uw positieve saldo op jaarbasis per 1 januari 2021. Rentewijzigingen voorbehouden.
* Per 1 maart 2021 geldt voor saldi boven € 250.000 een rente van -0,5%.

JongWijs Betaalrekening (onderdeel van het JongWijs pakket)

	� Aanhouden van de betaalrekening
	� Aanbieden van een betaalpas of Jeugdpas
	� Mijn RegioBank & Mobiel Bankieren

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Rente als u rood staat
	� JongWijs Betaalrekening

Debetrentevoet
n.v.t.

Mobiel Betalen € 0,00

Jongerenbetaalrekening

	� Aanhouden van de betaalrekening
	� Aanbieden van een betaalpas
	� Mijn RegioBank & Mobiel Bankieren
	� Emergency cash in het buitenland

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Rente als u rood staat 
	� Jongerenbetaalrekening

Debetrentevoet2 3 
7,50%

Mobiel Betalen € 0,00

1 Inclusief 25% korting is dit € 0,62. Dit wordt maandelijks automatisch afgeschreven.
2 Zie rekenvoorbeeld op pagina 4.
3 De debetrente is variabel en verrekenen we per maand.

Tarievenwijzer
Betalen per 1 januari 2021

Algemeen
Betalen en sparen

RegioBank behoudt zich het recht voor het productaanbod en de tarieven te wijzigen.
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RegioBank Spaarrekeningen

De rente op Spaar op Maat, Maandsparen en Eigen Huis Sparen wordt achteraf verrekend per maand. Het rentepercentage is afhankelijk 
van de saldoklasse.

Saldoklasse Spaar op Maat en Maandsparen Eigen Huis Sparen

<25k 0,01% 0,2%

25k-50k 0,01% 0,2%

50k-100k 0,01% 0,2%

100k-250k 0,01% 0,2%**

>250k 0,01% * 0,2%**

Variabele rente over uw positieve saldo op jaarbasis per 1 januari 2021. Rentewijzigingen voorbehouden.
* Per 1 maart 2021 geldt voor saldi boven € 250.000 een rente van -0,5%.
** Per 15 februari 2021 geldt voor saldi boven € 100.000 een rente van 0%.

Opnamekosten en maximum saldo Eigen Huis Sparen

Neemt u geld op vanaf Eigen Huis Sparen? Dan wordt 0,5% kosten gerekend. Deze worden achteraf vergoed als het opgenomen bedrag 
is aangewend voor specifieke bestedingsdoelen. Zie hiervoor de productvoorwaarden.
Maximum saldo
Op Eigen Huis Sparen geldt vanaf 15 februari 2021 een maximum saldo van € 100.000.

RegioBank Creditcard

Aanbieden van de RegioBank Creditcard door ICS1

	� Betaalrekening Plus Betalen
	� Jongerenbetaalrekening

€ 23,00 per jaar
€ 23,00 per jaar

Rente als u rood staat met gespreid betalen
	� Betaalrekening Plus Betalen
	� Jongerenbetaalrekening

Debetrentevoet2

10,00%
10,00% 

Rekeningafschriften
Digitale rekeningafschriften
Papieren rekeningafschriften

€ 0,00 (via Mijn ICS)
€ 1,00 per afschrift

Betalen met de creditcard
	� In euro in Nederland en andere Eurolanden
	� In vreemde valuta

€ 0,00
2% valutawisselkosten

Opname van contant geld met de creditcard
	� In euro in EU landen
	� In vreemde valuta

4% van het opgenomen bedrag
4% van het opgenomen bedrag + 2% valutawisselkosten

Heeft u een positief saldo op uw creditcard en neemt u contant geld op bij een automaat? Dan betaalt u 1% (in plaats van 4%) van het 
bedrag dat u opneemt, maar nooit meer dan € 1,50. Als u meer opneemt dan uw positieve saldo, dan betaalt u voor het bedrag erboven 4%.

Papieren rekeningoverzichten

	� Extra papieren rekeningoverzichten per stuk 4

	� Kopie papieren rekeningoverzichten 5, 6

	� op afschriftnummer
	� maandoverzicht
	� jaaroverzicht

€ 1,00

€ 5,00
€ 10,00
€ 10,00

1  De RegioBank Creditcard is een product van International Card Services (ICS). RegioBank heeft de dienstverlening van de creditcard bij ICS 
ondergebracht. Dat betekent dat u met uw creditcard klant bent bij ICS. Alle kosten met betrekking tot uw creditcard betaalt u aan ICS.

2 Zie rekenvoorbeelden op pagina 5 en 6.
3 Dit is een variabele rente op jaarbasis.
4 Voor de eerste 26 papieren rekeningoverzichten worden geen kosten in rekening gebracht.
5 Voor de kopieën t/m 12 maanden oud worden geen kosten in rekening gebracht.
6 Maximaal te betalen: € 40,00 per rekening.
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Geld- en betaalautomaten

	� Opname van contant geld met een betaalpas in euro’s in EU-landen
	� Opname van contant geld met een betaalpas in vreemde valuta 
	� Opname van contant geld met een betaalpas in euro’s in landen buiten de EU
	� Betalen met een betaalpas in euro’s in EU-landen
	� Betalen met een betaalpas in euro's buiten EU landen
	� Betalen met een betaalpas in vreemde valuta
	� Navragen betaalautomaattransactie

€ 0,00 1

€ 4,00 1

€ 4,00 1

€ 0,00
€ 0,30
€ 0,30
€ 24,00

Buitenlands betalingsverkeer

Inkomend Our Shared Beneficiairy

In euro's vanuit landen binnen 
SEPA [Eurolandbetaling]

- - -

In vreemde valuta of vanuit 
landen buiten SEPA

- 0,1% van het bedrag met een 
minimum van € 7,00 en een 
maximum van € 70,00

0,1% van het bedrag met een 
minimum van € 7,00 en een 
maximum van € 70,00 
+ eventuele kosten bank 
opdrachtgever

Mijn RegioBank Our Shared Beneficiairy

In euro naar landen binnen SEPA 
[Eurolandbetaling] 

- - -

In vreemde valuta of naar landen 
buiten SEPA 
[buitenlandbetaling]

0,25% van het bedrag met een 
minimum van € 15,00 en een 
maximum van € 165,00

0,1% van het bedrag met een 
minimum van € 5,00 en een 
maximum van € 50,00

-

Uitgaand via de adviseur Our Shared Beneficiairy

In euro naar landen binnen SEPA 
[Eurolandbetaling] 

- - -

In vreemde valuta of naar landen 
buiten SEPA 
[buitenlandbetaling]

0,25% van het bedrag met een 
minimum van € 17,00 en een 
maximum van € 185,00

0,1% van het bedrag met een 
minimum van € 7,00 en een 
maximum van € 70,00

-

De kosten voor buitenlands betalingsverkeer kunnen op drie verschillende manieren worden doorbelast:
	� Our: de opdrachtgever betaalt alle kosten die verbonden zijn aan de transactie. Zowel van de eigen bank als van de bank van de 

begunstigde (optioneel).
	� Shared: de opdrachtgever en de ontvanger van de betaling betalen de kosten van de eigen bank (standaard). 
	� Beneficiary: de ontvanger van de betaling betaalt alle transactiekosten (optioneel).

Voor alle buitenlandse overschrijvingen in euro's naar een bank van de ontvanger in het SEPA-gebied ('Eurolandbetaling') is de 
kostenverrekening 'SHARED'. Voor een buitenlandse overschrijving in euro's naar een bank van de ontvanger buiten het SEPA-gebied is de 
kostenverrekening naar keuze: 'OUR', 'BEN' of ‘SHARED'.

1  Steeds vaker worden er in het buitenland kosten voor het gebruik van de geldautomaat berekend.

Voor een buitenlandse overschrijving in alle andere valutasoorten naar een bank van de ontvanger in de EER is de kostenverrekening 
'SHARED'. Voor een buitenlandse overschrijving in alle andere valutasoorten naar een bank van de ontvanger buiten de EER is de 
kostenverrekening naar keuze: 'OUR', 'BEN' of 'SHARED'.
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Voorwaarden eurolandbetaling
	� De betaling moet in Euro's zijn
	� De betaling gaat naar iemand met een bank in een SEPA land. Welke landen bij SEPA horen, vind je op regiobank.nl
	� De betaling moet voorzien zijn van de IBAN (rekeningnummer) van de betaler en de ontvanger
	� Transactiekosten worden gedeeld met de begunstigde

Wisselkoersen
Bij het uitvoeren van betaalopdrachten met een valutawissel, gebruikt RegioBank de wisselkoers zoals die geldt op het moment dat 
RegioBank de opdracht uitvoert. De koersen zijn op onze site te vinden: regiobank.nl.

Saldo- en transactie attentie

	� Saldo- en transactie attentie via e-mail € 0,00

	� Transactie attentie via SMS € 0,20

Rekenvoorbeeld debetrentevoet Plus Betalen
Totaal 
kredietbedrag1

Variabele 
rentevoet2

Jaarlijks 
kostenpercentage3

Theoretische 
looptijd4

Door u te betalen 
bedrag5

€ 1.000 9,0% 12,20% Onbepaald € 1.030

€ 1.500 9,0% 11,12% Onbepaald € 1.541

€ 2.000 9,0% 10,59% Onbepaald € 2.051

€ 2.500 9,0% 10,27% Onbepaald € 2.562

1 Het bedrag dat u maximaal rood mag staan, ook wel kredietlimiet genoemd.
2 Variabele debetrentevoet (effectieve jaarrente) op jaarbasis per 18 februari 2015. Rentewijzigingen voorbehouden.
3  Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) laat zien wat het rood staan u maximaal kost. Het JKP wordt uitgedrukt als jaarlijks percentage van 

het totale kredietbedrag. In deze berekening zijn de variabele debetrentevoet (de effectieve jaarrente) en de laagste betaalpakketkosten 
voor de betaalrekening (€ 2,25 per maand) opgenomen. Daarbij gaan we ervan uit dat u het volledige bedrag in een keer opneemt en na 
drie maanden het volledig krediet inclusief rente aflost. Verder gaan we in deze berekening ervan uit dat de variable debetrentevoet 
constant 9,0% is.

4  De Kredietovereenkomst rood staan op uw betaalrekening heeft geen einddatum, onder de voorwaarde dat u minimaal 1 dag in een 
aaneengesloten periode van 90 dagen een positief saldo heeft.

5  Het totale bedrag dat u betaalt, inclusief alle bijkomende kosten zoals die staan beschreven onder 3). Omdat de daadwerkelijke looptijd 
van het krediet anders kan zijn, kan het werkelijke totale bedrag dat u betaalt hiervan afwijken.

Rekenvoorbeeld debetrentevoet Jongerenbetaalrekening
Totaal 
kredietbedrag1

Variabele 
rentevoet2

Jaarlijks 
kostenpercentage3

Theoretische 
looptijd4

Door u te betalen 
bedrag5

€ 100 7,5% 7,5% Onbepaald € 102

€ 200 7,5% 7,5% Onbepaald € 204

€ 300 7,5% 7,5% Onbepaald € 305

€ 400 7,5% 7,5% Onbepaald € 407

€ 500 7,5% 7,5% Onbepaald € 509

1 Het bedrag dat u maximaal rood mag staan, ook wel totale kredietbedrag genoemd.
2 Variabele debetrentevoet (effectieve jaarrente) op jaarbasis per 3 oktober 2016. Rentewijzigingen voorbehouden.
3  Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) laat zien wat het rood staan u maximaal kost. Het JKP wordt uitgedrukt als jaarlijks percentage van 

het totale kredietbedrag. In deze berekening zijn de variabele debetrentevoet (de effectieve jaarrente) en de kosten voor de 
Jongerenbetaalrekening (€ 0,00 per maand) opgenomen. Daarbij gaan we er in ons voorbeeld van uit dat u het volledige bedrag in één 
keer opneemt en na 3 maanden het volledig krediet inclusief rente aflost. Verder gaan we in deze berekening ervan uit dat de variabele 
debetrentevoet constant 7,5% is.

4 De Kredietovereenkomst rood staan op uw betaalrekening eindigt bij een Jongerenbetaalrekening in de maand dat u 27 jaar wordt.
5  Het totale bedrag dat u betaalt, inclusief alle bijkomende kosten zoals die staan beschreven onder 3). Omdat de daadwerkelijke looptijd 

van het krediet anders kan zijn, kan het werkelijke totale bedrag dat u betaalt hiervan afwijken.

http://regiobank.nl
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Rekenvoorbeeld debetrentevoet RegioBank Creditcard met optie gespreid betalen in combinatie met 
betaalrekening Plus Betalen

Totaal krediet-
bedrag1

Maand-
bedrag

Variabele 
rentevoet2 

Jaarlijkse kosten 
creditcard

Jaarlijkse 
kostenpercentage3

Theoretische 
looptijd in maanden 

Door u te betalen 
bedrag4

€ 1.000 € 25,00 10% € 23 14,14% 54 € 1.329

€ 2.500 € 62,50 10% € 23 11,75% 51 € 3.141

€ 3.000 € 75,00 10% € 23 11,47% 50 € 3.745

€ 5.000 € 125,00 10% € 23 10,89% 50 € 6.164

€ 7.500 € 137,50 10% € 23 10,60% 49 € 9.186

€ 10.000 € 250,00 10% € 23 10,45% 49 € 12.209

1   Het bedrag dat u maximaal op kunt nemen/betalen met uw RegioBank Creditcard, ook wel kredietlimiet genoemd.
2  Variabele debetrentevoet (effectieve jaarrente) op jaarbasis per 10 augustus 2020. Rentewijzigingen voorbehouden.
3  Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) laat zien wat gespreid betalen u maximaal kost. Het JKP wordt uitgedrukt als jaarlijks percentage 

van het totale kredietbedrag. In deze berekening zijn de variabele debetrentevoet (de effectieve jaarrente) en de kosten voor het 
aanhouden van de RegioBank Creditcard (€ 23,00 per jaar) opgenomen. De kosten voor het aanhouden van de betaalrekening Plus 
Betalen (€ 2,45 per maand) zijn niet opgenomen. In ons voorbeeld gaan we er van uit dat u het volledige bedrag in één keer opneemt en 
in termijnen van 2,5% van de bestedingslimiet terugbetaalt, inclusief de rente. Verder gaan we in deze berekening ervan uit dat de 
variabele debetrentevoet constant 10% is.

4  Het totale bedrag dat u betaalt, inclusief alle bijkomende kosten zoals die staan beschreven onder 3). Omdat de daadwerkelijke looptijd 
van het krediet anders kan zijn, kan het werkelijke totale bedrag dat u betaalt hiervan afwijken.

Rekenvoorbeeld debetrentevoet RegioBank Creditcard met optie gespreid betalen in combinatie met 
Jongerenbetaalrekening

Totaal krediet-
bedrag1

Maand-
bedrag

Variabele 
rentevoet2 

Jaarlijkse kosten 
creditcard

Jaarlijkse 
kostenpercentage3

Theoretische 
looptijd in maanden 

Door u te betalen 
bedrag4

€ 1.000 € 25,00 10% € 23 14,14% 54 € 1.329

€ 2.500 € 62,50 10% € 23 11,75% 51 € 3.141

€ 3.000 € 75,00 10% € 23 11,47% 50 € 3.745

€ 5.000 € 125,00 10% € 23 10,89% 50 € 6.164

€ 7.500 € 137,50 10% € 23 10,60% 49 € 9.186

€ 10.000 € 250,00 10% € 23 10,45% 49 € 12.209

1  Het bedrag dat u maximaal op kunt nemen/betalen met uw RegioBank Creditcard, ook wel kredietlimiet genoemd.
2  Variabele debetrentevoet (effectieve jaarrente) op jaarbasis per 10 augustus 2020. Rentewijzigingen voorbehouden.
3  Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) laat zien wat gespreid betalen u maximaal kost. Het JKP wordt uitgedrukt als jaarlijks percentage 

van het totale kredietbedrag. In deze berekening zijn de variabele debetrentevoet (de effectieve jaarrente), de kosten voor het 
aanhouden van de RegioBank Creditcard (€ 23,00 per jaar) opgenomen en de kosten voor het aanhouden van de 
Jongerenbetaalrekening (€ 0,00 per maand) opgenomen.  In ons voorbeeld gaan we er van uit dat u het volledige bedrag in één keer 
opneemt en in  termijnen van 2,5% van de bestedingslimiet terug betaalt, inclusief de rente. Verder gaan we in deze berekening ervan uit 
dat de variabele debetrentevoet constant 10% is.

4  Het totale bedrag dat u betaalt, inclusief alle bijkomende kosten zoals die staan beschreven onder 3). Omdat de daadwerkelijke looptijd 
van het krediet anders kan zijn, kan het werkelijke totale bedrag dat u betaalt hiervan afwijken.


