
Productwijzer
Zilvervloot Sparen

2.00.10.28 (13-10-2021) 
1

Sparen voor uw (klein)kinderen
Zilvervloot Sparen is hét slimste cadeautje dat u uw (klein)kind 
bij de geboorte kunt geven. 

Zilvervloot Sparen is er speciaal voor kinderen tot 18 jaar en 
kan geopend worden voor kinderen tot 16 jaar. Naast een varia
bele rente over het opgebouwde tegoed kunt u een premie ont
vangen van 0,1% per gespaard jaar, met een maximum van 1%. 

Zo verdient u de bonus
De bonus wordt berekend over het volledige aantal jaren dat er 
gespaard is. Dit gaat in op de dag van openen van de rekening 
en eindigt op de 18e verjaardag. Voor ieder jaar ontvangt u aan 
het eind van de looptijd 0,1% bonus. De totale bonus kan op
lopen tot maximaal 1%. Per kalenderjaar mag maximaal € 600 
worden ingelegd. Ook als u een bedrag heeft opgenomen. 
De bonus wordt berekend over het bedrag dat u jaarlijks inlegt 
minus het bedrag dat u opneemt. Over de bijgeschreven rente 
krijgt u geen bonus uitbetaald.

Gemakkelijk geld opnemen
U kunt altijd geld opnemen van Zilvervloot Sparen. Het geld 
neemt u op bij uw Adviseur van RegioBank of via Mijn RegioBank. 
Let op: ook als u geld opneemt blijft de maximale jaarlijkse 
storting €600.

Rekenvoorbeeld
U opent bij de geboorte van uw (klein)kind Zilvervloot 
 Sparen en spaart 18 jaar lang de maximale inleg.

Inleg 18 x € 600 per jaar (max. inleg  
op 1 januari) 

€ 10.800,00

Maximale bonus (1%) €     108,00

Totaal aan rente over 18 jaar 
(op basis van 0,1% variabele rente op 
jaarbasis en € 600 inleg per jaar)

€     103,18

Totaal uitgekeerd aan uw(klein)kind na 18 jaar € 11.011,18

Alle bedragen zijn afgerond en aan deze berekening kunnen 
geen rechten worden ontleend.

De voordelen van Zilvervloot Sparen
 ■ Ideaal cadeau bij de geboorte van een (klein)kind.
 ■ Variabele rente en bonus tot maximaal 1%.

Wilt u nu Zilvervloot Sparen openen? Neem dan contact op 
met uw Adviseur van RegioBank.

Door direct bij de geboorte van uw kind Zilvervloot Sparen te openen, spaart 
u ongemerkt een mooi bedrag bij elkaar. Naast een variabele rente kunt u een 
bonus ontvangen per gespaard jaar. Op de 18e verjaardag van uw kind wordt 
het spaartegoed met de bonus uitgekeerd.
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De Nederlandsche Bank heeft RegioBank een vergunning 
verleend om bancaire activiteiten te verrichten. Hierdoor zijn 
het depositogarantiestelsel en het beleggerscompensatie
stelsel van toepassing op tegoeden die bij RegioBank  
worden aangehouden. 
RegioBank onderscheidt zich van de traditionele banken.  
Wij combineren alle moderne producten van een grote 
bank met de persoonlijke dienstverlening van een financieel 
 Adviseur. Er is altijd wel een Adviseur bij u in de buurt: ie
mand die uw regio goed kent en een sterke binding heeft met 
de omgeving. Hij of zij staat u terzijde met uitleg en advies 
over uw hypotheek, lening, verzekering, belegging, spaar of 
betaal product, zodat u ervan verzekerd bent dat uw financiële 
 zaken in goede en betrouwbare handen zijn. De producten van 
RegioBank kenmerken zich door gunstige tarieven en heldere 
voorwaarden. We bieden onze financiële diensten aan via een 
groeiend aantal Adviseurs verspreid over Nederland. 
RegioBank is een handelsnaam van de Volksbank N.V.,  
statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer 16062338.


