
Jeugd

De buurtzame bank.



2

Het is fijn als u kunt sparen voor uw kind, 
zodat hij of zij een mooie buffer heeft voor 
later.

Ook wilt u dat uw kind zélf leert wat goed 
omgaan met geld is. Want ooit gaat hij of 
zij op eigen benen staan. Tot die tijd kan uw 
kind met uw hulp oefenen.

RegioBank wil u daarbij helpen met het 
Jeugd ontzorgpakket. Met daarin twee 
mooie jeugdproducten. 

U wilt uw kind 
financieel goed 
op weg helpen.
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Zilvervloot Sparen én JongWijs: 
de perfecte combinatie voor uw kind
Met Zilvervloot Sparen en het JongWijs pakket, regelt u het goed 
voor uw kind. Met het bekende Zilvervloot Sparen spaart u een 
mooi startkapitaal voor uw kind bij elkaar. De betaal- en spaar-
rekening JongWijs is voor uw kind zélf. Hiermee kunt u de basis 
leggen om uw kind financieel zelfstandig te maken. U krijgt 
daarbij altijd een goed persoonlijk advies. U opent beide  
rekeningen eenvoudig in één bezoek bij uw Zelfstandig Adviseur. 
Wel zo gemakkelijk.

JongWijs 

Zilvervloot
Sparen
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Leer uw kind stap 
voor stap omgaan 
met geld
    1  JongWijs: Jong geleerd is oud gedaan
Het is fijn als uw kind later verstandig met geld omgaat. Daarmee 
bedoelen we goed sparen, maar ook verstandig uitgeven. Dat kan 
uw kind leren door te oefenen. Vallen en opstaan met kleine 
bedragen. Daarom heeft RegioBank JongWijs: een betaal- en 
spaarrekening voor kinderen van 0 tot 18 jaar. 

 Stap voor stap leren: van sparen tot online bankieren
JongWijs is een betaal- en spaarrekening voor kinderen van 0 tot 
18 jaar. Het begint met een spaarrekening voor uw kind. Vanaf 8 
jaar komt daar een betaalrekening bij. En met uw toestemming 
ook een betaalpas. Tot 12 jaar is dit een betaalpas met week-
limiet. Online bankieren kan ook. Vanaf 8 jaar alleen tussen de  
eigen rekeningen bij RegioBank. Vanaf 12 jaar ook naar rekenin-
gen van anderen. Zo leert uw kind dus stap voor stap sparen, 
betalen en online bankieren, met één pakket.

 Spelenderwijs leren is leuk!
Bij het pakket krijgt uw kind leuke en leerzame tips van ons. Ieder 
jaar, totdat uw kind 18 wordt. Zo vertellen we over de waarde van 
geld, het nut van sparen, waarom nadenken voordat je uitgeeft 
én hoe je veilig betaalt met je eigen betaalpas. Uiteraard starten 
we eenvoudig. En groeien onze tips mee met de leeftijd. Uw kind 
krijgt deze tips gewoon via de post, op uw huisadres. 

 Leer uw kind financieel op eigen benen staan
Uw kind heeft u nodig om te leren wat goed met geld omgaan  
betekent. Daarom krijgt ook u regelmatig post van ons. Interessante 
informatie, praktische tips en leuke spelletjes om samen met uw 
kind te doen. En uiteraard staat uw Zelfstandig Adviseur ook voor 
u klaar. Voor het aanvragen van JongWijs en de betaalpas. Maar 
ook voor goed advies.



6

In het kort
• Sparen én betalen voor uw kind zélf.
• Sparen door uw kind met rente.
•  Jaarlijks educatieve informatie, tips en spelletjes voor u en  

uw kind.
• Betaalpas met een weeklimiet tot 12 jaar.
•  Met de betaalpas kan uw kind contactloos betalen zonder 

pincode. Dat kunt u ook uitzetten.
• Internet bankieren en Mobiel Bankieren app.
• Geschikt voor jongeren van 0 tot 18 jaar.
•  Voor het aanhouden van de betaalrekening JongWijs betaalt  

u geen kosten. 
• Welkomstcadeau bij opening van JongWijs.
• Per kind maximaal één JongWijs pakket.

    2  Zilvervloot Sparen 
Met Zilvervloot Sparen krijgt u een variabele rente. En op de 18e 
verjaardag krijgt uw kind een bonus over de hele inleg die nog op 
de Zilvervloot Spaarrekening staat. U kunt de rekening meteen 
openen bij de geboorte. Later mag ook. In ieder geval voordat uw 
kind 16 jaar is. Heeft u de rekening eenmaal geopend, dan mag de 
hele familie meesparen: oma’s, opa’s, ooms en tantes. Samen kunt 
u jaarlijks tot € 600 inleggen. 

In het kort
• Extra bonus voor elk spaarjaar tot maximaal 10 keer het  

jaarlijks bonus percentage.
• Hoe eerder u begint met Zilvervloot Sparen, hoe hoger de 

bonus als uw kind 18 wordt.

 

 



 Meer weten over buurtzaam bankieren?
Kijk op regiobank.nl. Of ga naar uw Zelfstandig Adviseur van  
RegioBank voor persoonlijk advies. U bent van harte welkom. 

 RegioBank, de buurtzame bank
Goed contact met de buren, een bakker om de hoek, de sport-
vereniging op fietsafstand. Het zorgt er allemaal voor dat u prettig 
kunt wonen, werken en leven. Wat ons betreft hoort er nog iets 
thuis in dat rijtje: een bank die klaarstaat voor u én uw buurt. Zodat 
die blijft groeien en bloeien. Dat is RegioBank, de buurtzame bank.

RegioBank onderscheidt zich van de andere banken door de bank-
producten - betalen, sparen en hypotheken - te combineren met 
de persoonlijke dienstverlening van een Zelfstandig Adviseur in de 
buurt. Er is altijd wel een adviseur bij ú in de buurt: iemand die uw 
regio goed kent en een sterke binding heeft met de omgeving. 

RegioBank werkt samen met Zelfstandig Adviseurs. Deze  
adviseurs hebben een eigen onderneming, veelal een assurantie- 
kantoor. De Zelfstandig Adviseurs staan ingeschreven in het 
Handelsregister en hebben een AFM-vergunning als bemiddelaar 
en adviseur in financiële producten en verzekeringen. Naast 
RegioBank adviseren en bemiddelen de Zelfstandig Adviseurs 
ook in producten van andere aanbieders. Dit geldt overigens niet 
voor spaar- en betaalproducten, hierin bemiddelen de Zelfstandig 
Adviseurs exclusief voor RegioBank. 

RegioBank is een Nederlandse bank, zonder buitenlandse  
belangen. RegioBank is gevestigd in Utrecht en heeft geen eigen 
kantoren. RegioBank is een handelsnaam van de Volksbank N.V.. 
Meer informatie vindt u op regiobank.nl en in de Dienstenwijzer.
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Meer weten over de 
buurtzame bank? 

Kijk op regiobank.nl


