Sparen

Hoe meer,
hoe beter
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Sparen
Statistieken tonen elke keer weer aan dat
Nederlanders voorop lopen in de wereld als
het gaat om de hoogte van hun spaargeld.
En terecht. Want wie wil er nu niet voorbereid
zijn op onvoorziene uitgaven of beter nog;
op een bepaald moment eigen geld ter
beschikking hebben. SNS Regio Bank biedt u
de meest uiteenlopende spaarproducten die
passen bij iedere spaarwens.

‘Voor de actuele spaar
rentes verwijzen wij u
naar snsregiobank.nl’
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Snelsparen
Wilt u maandelijks sparen en daarvoor een hoge rente
ontvangen? Dat kan met Snelsparen.
Elke maand spaart u automatisch een vast bedrag tussen de
€ 50 en € 250. Over uw groeiende spaargeld ontvangt u een zeer
aantrekkelijke rente.
Met Snelsparen spaart u ook in alle vrijheid, want u kunt uw
geld altijd kosteloos opnemen via overschrijvingsformulieren.
Heeft u een Privérekening bij SNS Regio Bank, dan regelt u
dat nog eenvoudiger via Internet Bankieren of de Servicefoon
(€ 0,20 per minuut).

Voordelen van Snelsparen
	Zeer aantrekkelijke rente.
	Automatisch sparen: gemakkelijk en snel.
	Dagelijks opvraagbaar zonder opnamekosten.
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Spaar Plus
Bent u op zoek naar een rekening waarmee u
kunt sparen en beleggen? Dan is Spaar Plus*
het beste product voor u. Alléén sparen mag
natuurlijk ook.
Als u kiest voor de zekerheid van sparen,
dan profiteert u met Spaar Plus van aantrek
kelijke rente. Wilt u een deel van uw geld
beleggen, dan heeft u via Spaar Plus de keuze
uit een groot aantal SNS en ASN Beleggingsfondsen.
Hieronder vallen aandelenfondsen, maar ook obligatiefondsen
en een vastgoedfonds. Met andere woorden, u heeft heel veel
vrijheid bij het samenstellen van uw portefeuille.

Kosten bij opname
Spaar Plus is vooral gunstig als u geld wilt wegzetten dat u
voorlopig niet nodig heeft. Wilt u geld opnemen dan betaalt u
1% opnamekosten over het opgenomen bedrag. In het jaar van
bijschrijving is de rente kosteloos opneembaar, daarna niet meer.

Voordelen van Spaar Plus
	Aantrekkelijke rente wanneer u spaart.
	Eén rekening voor sparen en beleggen.
	Ruime keuze uit SNS en ASN Beleggingsfondsen.
	Geen transactiekosten bij aankoop, verkoop of switchen

tussen fondsen.
	Alléén sparen kan ook.

*

) Het risico dat u uw inleg niet terugkrijgt zoals opgenomen in de Financiële
Bijsluiter is vrij groot. Dit risico kan hoger of lager worden afhankelijk van
bijvoorbeeld uw beleggingskeuze. Bespreek uw risico met een adviseur.
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Extra Renterekening
Vindt u ook dat trouwe spaarders extra beloond moeten worden?
En wilt u altijd de mogelijkheid houden om direct over uw geld te
kunnen beschikken, voor onvoorziene gebeurtenissen?
Dat is nu precies waar Extra Renterekening voor staat.
Extra Renterekening werkt als volgt: u ontvangt over het gehele
saldo op de rekening een basisrente. Het voordeel van Extra
Renterekening zit hem in de bonusrente die u kunt verdienen.
Over het saldo dat tenminste een halfjaar op de rekening staat
ontvangt u een bonusrente, de zogenaamde Extra Rente.
U profiteert dan van een absolute toprente!

Voordelen van Extra Renterekening
	Aantrekkelijke basisrente.
	Extra bonusrente.
	Spaarrekening zonder opnamebeperkingen.
	Overboeken via internet.
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Optima Spaarrekening
Wilt u altijd snel en kosteloos over uw spaargeld kunnen
beschikken? Dan is de Optima Spaarrekening iets voor u.
Het enige dat u nodig heeft, is een tegenrekening. Deze tegen
rekening kan een Privérekening van SNS Regio Bank zijn of
een betaalrekening van een andere bank. Wilt u uw spaargeld
weer opnemen dan kan dat via overschrijvingsformulieren of
Internet Bankieren.

Voordelen van Optima Spaarrekening
	Uw geld is altijd direct opneembaar.
	Overboeken via internet.
	Vaste tegenrekening mag van een andere bank zijn.
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Spaar-op-Maat
Spaar-op-Maat biedt u meerdere mogelijkheden binnen één
spaarrekening. U opent een rekening en ontvangt daarvoor één
rekeningnummer. Over het geld dat u op deze spaarrekening zet
(het vrije gedeelte) ontvangt u een goede rente. Mocht u nu op
een gegeven moment meer rendement willen op uw spaargeld,
dan kunt u (een deel van) het geld op de rekening voor langere
tijd vastzetten. Het grote voordeel van de Spaar-op-Maat is
dat u dit op dezelfde rekening kunt doen en daardoor niet
geconfronteerd wordt met een nieuw rekeningnummer. Na afloop
van de afgesproken vaste periode komt uw spaarbedrag
automatisch weer terug op het vrije gedeelte van uw rekening.
In combinatie met een Spaar op Maat Vrij kunt u uw geld ook
vastzetten op een:
 
Keuzedeposito met Maandrente: rente-uitkering per maand
voor een periode van 1 tot 10 jaar en bedragen vanaf € 5.000.
 
Keuzedeposito met Jaarrente of Eindrente: rente-uitkering per
jaar of aan het einde van de looptijd voor een periode van 1 tot
10 jaar en bedragen vanaf € 500.
 
Keuzedeposito met Groeirente met jaarlijkse rente-uitkering of
uitkering aan het einde van de looptijd: voor meer informatie
zie volgende pagina.
 
Geldmarktrente: rente-uitkering aan het eind van de looptijd
voor een periode van 1, 2, 3, 6 of 12 maanden en bedragen
vanaf € 10.000.
 
Kapitaalmarktrente: een exclusieve rente voor een periode van
1 tot maximaal 10 jaar voor bedragen groter dan € 50.000.
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Spaar-op-Maat Groeirente
Spaar-op-Maat Groeirente is een ideaal product voor
spaarders die een hoge rente willen combineren met directe
opvraagbaarheid. Bij Spaar-op-Maat Groeirente legt u een
bedrag in van minimaal € 500. Hoe langer u dit bedrag laat staan,
hoe hoger de rente wordt. Het bedrag kan maximaal 10 jaar vast
staan. Een minimum termijn is er niet. Tussentijds geld opnemen
is geen enkel punt; u betaalt hier niets voor. Bovendien houdt u
uw groeiende rente over het eventueel resterende saldo. U kunt
bij Spaar-op-Maat Groeirente kiezen uit een jaarlijkse renteuitkering of een uitkering ineens aan het eind van de looptijd.

Voordelen van Spaar-op-Maat
 
Alles onder één rekening.
 
Rente wordt op vrije gedeelte geboekt.
 
Makkelijk geld vastzetten tegen hoge rente.
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Inkomensplan
U krijgt ineens de beschikking over een aanzienlijk geldbedrag
of u heeft een aardig spaarbedrag opgebouwd en wilt hier ook
van kunnen genieten. Natuurlijk kunt u uw spaargeld op een
spaarrekening aanhouden, zodat uw totale vermogen altijd direct
opneembaar is. Over het algemeen is de rente op een dagelijks
opvraagbare spaarrekening lager dan wanneer u uw geld vastzet.
En u wilt natuurlijk wel een goed rendement op uw vermogen
behalen. Het Inkomensplan maakt uw keuze gemakkelijk! Uw
inleg wordt beloond met een vaste hoge rente. Deze rente is
gegarandeerd voor de rest van de looptijd: uw rendement is
verzekerd. Het Inkomensplan keert maandelijks een vast bedrag
op uw betaalrekening uit. Zo profiteert u iedere maand van extra
inkomen.
De hoogte van de maandelijkse uitkering bepaalt u zelf op basis
van de looptijd en de inleg. U kunt een Inkomensplan openen bij
een spaarbedrag vanaf € 5.000. De looptijd bedraagt minimaal
één jaar en maximaal twintig jaar.

Voordelen van Inkomensplan
 
Gegarandeerde hoge rente tijdens de gehele looptijd.
 
Een keer regelen en vervolgens maandelijks automatisch een




aanvulling op uw inkomen.

Spaardeposito dus geen beleggingsrisico’s.

Uitkering en rente zijn gegarandeerd voor de rest van de
looptijd.

Volledig inzicht in opbouw en uitkeringen.
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Voor grote
en kleine
plannen
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Junior Sparen
U wilt uw kinderen laten studeren of ze eens extra financieel
verrassen op hun 16e verjaardag? Begin dan nu al met sparen.
De Junior Spaarrekening is een spaarrekening voor kinderen tot
15 jaar. Met Junior Sparen kan maximaal € 600 per jaar gespaard
worden. Naast een rente over het opgebouwde tegoed, ontvangt
de jonge spaarder aan het eind van de looptijd een premie van 1%
per gespaard jaar. De premie kan oplopen tot maar liefst 10%
over het gehele saldo!
Maar dit is nog niet alles, want als u direct minimaal € 15 stort
bij het openen van de rekening, doen wij daar nog eens een
welkomstpremie van € 5 bovenop. Al deze mooie cijfers zeggen
de kleintjes nu echter nog niets. Om sparen ook voor hen een
feest te maken, krijgen ze bij het openen van de Junior Spaar
rekening een mooi cadeau.

Voordelen van Junior Sparen
 
Hét cadeautje ter gelegenheid van de geboorte van een (klein)






kind.

Extra premie van 1% voor elk jaar dat er gespaard is tot een
maximum van 10%.
Maximale inleg van € 600 per jaar.

Welkomstpremie van € 5 bij directe eerste inleg van
minimaal € 15.

Aantrekkelijke rente (top 3 van Nederland).

Mooi cadeau.

Voor de jeugd biedt SNS Regio Bank ook de 1.2.3 Rekening. Dit is een
gecombineerde spaar- en betaalrekening zodat u uw kind kunt leren
omgaan met geld. Meer over de 1.2.3 Rekening leest u in de brochure
Betalen.
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Meer informatie
en advies
Loop binnen bij uw intermediair van SNS Regio Bank.
Heeft u nog geen intermediair? Kijk op snsregiobank.nl voor de
intermediair bij u in de buurt.

De fiscus en
spaargeld
Spaartegoeden van in Nederland woonachtige particulieren
worden tot het vermogen van box 3 gerekend. U betaalt dan
per saldo 1,2% vermogensrendementsheffing per jaar over het
gemiddelde netto vermogen in box 3. Dit is het saldo van uw
bezittingen minus schulden aan het begin en aan het einde van
ieder kalenderjaar. Deze belasting wordt overigens pas geheven
voor zover dit saldo groter is dan het heffingvrije vermogen in
box 3.
Het bedrag van het heffingvrije vermogen wordt jaarlijks
geïndexeerd. Voor het jaar 2007 is dit bedrag vastgesteld op
€ 20.014 per persoon. Voor gezinnen met minderjarige kinderen
wordt het heffingvrije vermogen verhoogd met de zogenaamde
kindertoeslag per minderjarig kind. Voor 65-plussers kan er een
ouderentoeslag van toepassing zijn.
Minderjarige kinderen zijn niet zelfstandig belastingplichtig
voor het vermogen in box 3. De waarde van hun vermogen wordt
toegerekend aan de ouder die het gezag uitoefent.
Bij een rentetermijn van langer dan een jaar en rente bij het einde
van de looptijd dient ook de waarde van de lopende rentetermijn
tot het vermogen van box 3 te worden gerekend.

Vraag naar de
voorwaarden
Voor de spaarproducten van SNS Regio Bank zijn voorwaarden
opgesteld. Tevens treft u in onze Dienstenwijzer belangrijke
informatie aan. Vraag hiernaar bij uw intermediair van
SNS Regio Bank.
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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.
De Financiële Bijsluiter bij Spaar Plus is gebaseerd op een ‘maat
mens’ en bestaat uit door de toezichthouder voorgeschreven
teksten. De voorgeschreven teksten sluiten niet (geheel) aan
bij de specifieke productspecificaties. Indien in de Financiële
Bijsluiter wordt gesproken over ‘adviseur’ wordt verwezen naar
de adviseur bij uw intermediair van SNS Regio Bank. Vraag
uw intermediair van SNS Regio Bank daarom naar de exacte
productspecificaties en hoe dit product aansluit op uw persoon
lijke situatie.
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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.
11

