
HANDLEIDING
Voor het regelen van
(kleine) schadegevallen

Bent u voor uw bedrijf op zoek naar een spaarrekening? Van een betrouwbare aanbieder? Of u nu eenmalig 

een (groot) bedrag wilt storten of maandelijks een vast bedrag wilt storten, voor elke situatie hebben wij 

een passend spaarproduct. En altijd tegen concurrerende rentetarieven. Kijk in onderstaand overzicht 

welke rekening bij uw situatie past.

ONLINE spArEN BIjzONDErHEDEN OpNEmEN
JaarSparen Basisrente + bonusrente over saldo dat een  Gratis
 kalenderjaar onafgebrokenop uw rekening staat
Depositorekening Minimum inleg e 500,00 1,25% retourrente per eerder opgenomen jaar (maximaal 4,5%)
InternetSparen Zakelijk Geen Gratis

EEN rEAAL spAArrEKENING AANVrAGEN
Heeft u een keuze gemaakt? Lees dan de voorwaarden en vraag uw 
spaarrekening snel online aan via www.reaal.nl. Voor de REAAL 
Depositorekening en REAAL JaarSparen verwijzen we u graag door 
naar uw financieel adviseur.

Uw fINANcIEEL ADVIsEUr
Voor bemiddeling en advies werken wij samen met onafhankelijke 
financieel adviseurs. Zij kennen uw situatie het beste en kunnen u 
daarom een passend advies geven. Heeft u nog geen adviseur? Ga 
naar www.reaal.nl en vul rechtsboven op onze homepagina uw 
postcode in. Zo vindt u snel een adviseur bij u in de buurt.

INtErNEtBANKIErEN
Als u een spaarrekening bij ons aanvraagt, ontvangt u per post een 
contract en voorwaarden. Als u het contract getekend terugstuurt, 
ontvangt u een persoonlijke tincode. Daarmee kunt u op een veilige 
manier geld overboeken naar uw vaste tegenrekening. U doet dit via 
www.reaal.nl (inloggen).

rENtEs
Bent u benieuwd naar onze rentes? Kijk dan voor de actuele rente- 
tarieven op www.reaal.nl.

BELAstING 
Bespreek de fiscale consequenties van dit product met uw accountant 
en/of fiscaal adviseur.
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pLUspUNtEN
n Voor elke situatie passend spaarproduct.
n concurrerende rentetarieven.

spAArprODUctEN
VOOr U
ALs ONDErNEmEr

REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van RegioBank N.V. gevestigd te Utrecht. K.v.K.nr. 16083427. REAAL Bancaire Diensten is bij de
Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerd als REAAL Bancaire Diensten in de hoedanigheid van aanbieder onder nummer 12000031.



mEEr INfOrmAtIE
Wilt u meer weten over de spaarproducten van REAAL Bancaire 
Diensten? Neem dan contact op met uw financieel adviseur of kijk op 
www.reaal.nl.

cONtAct
REAAL Bancaire Diensten
Wognumsebuurt 10
1817 BH Alkmaar

Postbus 274
1800 BH Alkmaar

Telefoon 072- 548 65 00
E-mail bancaire.diensten@reaal.nl
Internet www.reaal.nl

Lees de voorwaarden die op onze spaarproducten van toepassing zijn 
en andere belangrijke informatie zoals de Dienstenwijzer op 
www.reaal.nl.

tOt sLOt
Deze informatie is met zorg samengesteld. Echter, aan de inhoud van 
kunnen geen rechten worden ontleend.

rEAAL
Als onderdeel van SNS REAAL zijn wij een vertrouwde naam op het 
gebied van financiële dienstverlening voor particulieren én bedrijven.
Naast spaar- en beleggingsproducten (via REAAL Bancaire Diensten) 
biedt REAAL ook verzekeringen aan. Dat doen we uitsluitend via 
professionele financieel adviseurs.
REAAL staat open voor nieuwe ontwikkelingen en vertaalt die op het 
juiste moment in vernieuwende producten en diensten. Daarbij spelen 
we actief in op uw veranderende behoeften en de eisen van vandaag 
én morgen.

mEEr wEtEN OVEr DIt prODUct?
GA DAN NAAr Uw fINANcIEEL ADVIsEUr:

hans
Getypte tekst
Sporenburg AdviesgroepErtskade 1211019 ED  AMSTERDAMT 020 419 8009E info@sagbv.nlI  www.sporenburgadviesgroep.nl
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