Betalen

Meer voor
minder



Betalen
Tegenwoordig heeft iedereen wel een
bankrekening. Hoe uw bankrekening eruit ziet,
hangt af van uw wensen. Het gaat immers om
meer dan alleen een overzicht van ontvangsten,
opnames en overschrijvingen. Daarom wordt
de Privérekening van SNS Regio Bank op maat
gemaakt. Naast de basiskenmerken kunt u
kiezen uit de extra’s die u zelf nodig vindt en zo
stelt u uw eigen Privérekening samen.



Mogelijkheden van
de Privérekening
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Internet Bankieren
Met Internet Bankieren heeft u altijd een compleet overzicht van
uw financiële huishouding.
Van al uw rekeningen ziet u het actuele saldo en de bij- en
afschrijvingen van de laatste week. Heeft u zojuist gepind in
de supermarkt? Bij thuiskomst staat deze transactie al op uw
scherm. U weet dus altijd precies hoe u er financieel voorstaat.
En daar kunt u op inspelen: in een handomdraai boekt u geld
over van uw spaarrekening naar uw betaalrekening en andersom.
Internet Bankieren is 7 dagen per week, 24 uur per dag wereldwijd beschikbaar.
Wilt u een signaal ontvangen als uw saldo onder of boven een
bepaalde grens komt of wilt u weten wanneer uw salaris is
overgemaakt? Saldo@ttentie of Transactie@ttentie zorgt via SMS
of e-mail dat u op de hoogte bent.
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Servicefoon
Ook met de Servicefoon regelt u al uw bankzaken zonder dat u er
de deur voor uit hoeft.
Via uw (mobiele) telefoon kunt u uw saldo opvragen, overboekingen doen, actuele rentetarieven opvragen of zelfs beleggingsfondsen aan- of verkopen. Snel, veilig en 24 uur per dag, 7 dagen
per week.
Bankieren met de Servicefoon werkt gemakkelijk en snel.
En dankzij de tincode (Transactie Identificatie Nummer) ook
nog eens veilig. Deze tincode ontvangt u van SNS Regio Bank.
Hiermee kunt u zich per telefoon identificeren, zodat alleen u, en
niemand anders, toegang heeft tot uw rekening(en). U kunt uw
toegangscode bovendien zelf veranderen. Zo heeft u altijd een
eigen, unieke code.
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Wereldpas met Chipknip
Met uw Wereldpas met Chipknip van SNS Regio Bank kunt u
24 uur per dag contant geld opnemen bij geldautomaten van alle
banken in Nederland en in de meeste landen binnen en buiten
Europa. Ook kunt u in Nederland en in veel landen in Europa
betalen via de betaalautomaat.
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Azur Mastercard
Voor wereldwijd betaalgemak is een creditcard het aangewezen
betaalmiddel.
Betalingen met uw Azur Mastercard worden maandelijks
achteraf afgerekend.
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Krediet op uw Privérekening:
extra geld achter de hand
Met een krediet op uw Privérekening van SNS Regio Bank heeft
u de voordelen van een geldreserve én alle mogelijkheden van uw
betaalrekening. Meer over het krediet op de Privérekening leest
u in de brochure ‘Lenen’.



Ook om 2 uur
’s nachts



Eenvoudig
overstappen met de
Overstapservice
De Overstapservice maakt van bank wisselen eenvoudig.
Deze service neemt u een aantal zaken uit handen:
§	Bijschrijvingen op uw oude betaalrekening worden

automatisch doorgeleid naar uw nieuwe Privérekening.
§	Automatische incasso’s worden rechtstreeks van de nieuwe

Privérekening afgeschreven.
§	U ontvangt van uw oude bank een overzicht van alle periodieke

overboekingen die worden beëindigd. Met dit overzicht kunt u
zelf regelen dat deze overboekingen doorgaan op uw nieuwe
Privérekening.
§	Rente, aflossing en premies van eventuele hypotheken
of verzekeringen die u heeft bij uw oude bank, worden
automatisch van uw nieuwe Privérekening afgeschreven.
§	Op de rekeningafschriften van SNS Regio Bank wordt duidelijk
aangegeven welke bij- en afschrijvingen via de Overstapservice
zijn doorgeleid naar uw nieuwe Privérekening.



1.2.3 Rekening
Voor jongeren tot 18 jaar heeft SNS Regio Bank
een speciale rekening: de 1.2.3 Rekening. Dit is
een gecombineerde betaal- en spaarrekening.
Met de 1.2.3 Rekening leert uw kind al vanaf
jonge leeftijd stap voor stap met geld omgaan.
De 1.2.3 Rekening biedt steeds meer mogelijkheden naarmate
het kind ouder wordt. Dit gebeurt in drie stappen:

Leeftijd 0 tot 10 jaar
Kinderen leren zelf sparen met de 1.2.3 Spaarrekening. Over het
spaargeld wordt een aantrekkelijke rente vergoed.

‘Voor de actuele spaar
rente verwijzen wij u
naar snsregiobank.nl’
Leeftijd 10 tot 15 jaar
De rekening wordt uitgebreid met enkele betaalfaciliteiten,
zoals overschrijvingsformulieren en een gratis Wereldpas met
Chipknip. Vanaf het 12e jaar kan ook gebruik worden gemaakt van
gratis 1.2.3 Internet Bankieren. Via SMS, e-mail of de Servicefoon
heeft uw kind altijd inzicht in het actuele saldo van de rekening.
Over het saldo op de rekening wordt nog steeds de aantrekkelijke
spaarrente vergoed.

Leeftijd 15 tot 18 jaar
De rekening wordt, met toestemming van de ouders, uitgebreid
met een kredietlimiet van € 250.
De aantrekkelijke spaarrente blijft gewoon van kracht.



Altijd bij
de hand



Meer informatie
en advies
Loop binnen bij uw intermediair van SNS Regio Bank.
Kijk op snsregiobank.nl of bel gratis met 0800 - 04 11 voor de
intermediair bij u in de buurt.
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De Nederlandsche Bank heeft SNS Regio Bank NV een
vergunning verleend om bancaire activiteiten te verrichten.
Hierdoor zijn het depositogarantiestelsel en het beleggers
compensatiestelsel van toepassing op tegoeden die
bij SNS Regio Bank NV worden aangehouden.
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SNS Regio Bank onderscheidt zich van de traditionele banken.
Wij combineren alle moderne producten van een grote bank met
de persoonlijke dienstverlening van een intermediair (financieel
adviseur). Er is altijd wel een intermediair bij u in de buurt:
iemand die uw regio goed kent en een sterke binding heeft
met de omgeving. Hij of zij staat u terzijde met uitleg en advies
voor uw hypotheek, lening, verzekering, belegging, spaar- of
betaalproduct, zodat u ervan verzekerd bent dat uw financiële
zaken in goede en betrouwbare handen zijn. De producten
van SNS Regio Bank kenmerken zich door gunstige tarieven en
heldere voorwaarden. We bieden onze financiële diensten aan
via een groeiend aantal intermediairs verspreid over Nederland.
SNS Regio Bank NV is gevestigd te Utrecht.
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
SNS Regio Bank behoudt zich het recht voor het productaanbod
te wijzigen.
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