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10. Check regelmatig je saldo
Zorg dat je niet meer geld uitgeeft dan dat er binnenkomt op je rekening.

9. Machtig (eventueel) je ouders
Vind je het spannend om na je 18de zelf je bankzaken te beheren? Machtig je
ouders dan via de website van de bank. Hiermee geef je je ouders toestemming
om jouw bankrekening te bekijken en namens jou betalingen te doen.

8. Maak elke maand automatisch geld over naar je spaarrekening
Bedenk hoeveel geld je iedere maand kan sparen. Ga vervolgens naar
‘automatisch sparen’ of ‘automatische overboeking’ in de mobiel bankieren-
app, en vul hier het bedrag in dat je iedere maand gaat sparen.

7. Open een spaarrekening
Via de website van de bank open je via ‘producten’ een spaarrekening.

6. Download de mobiel bankieren-app
Ga naar de Google Play store of App Store en installeer de mobiel bankieren-
app van jouw bank. Daarna kun je de app activeren met een activeringscode
die je van de bank ontvangt.

5. Vraag online bankieren aan
Via de website van de bank vraag je via ‘producten’ online/digitaal bankieren
aan. Binnen enkele dagen ontvang je per post je inloggegevens.

4. Activeer je bankpas
Activeer je pas via de website van de bank met behulp van een activeringscode
die je van de bank ontvangt.

3. Ontvang je bankpas en pincode
Binnen enkele dagen ontvang je per post je bankpas en pincode in twee aparte
brieven.

2. Open een betaalrekening
Via de website van de bank open je via 'producten' een jongerenrekening,
studentenrekening of een rekening voor volwassenen.

1. Kies een bank
Wat vind jij belangrijk? Bij het kiezen van een bank kun je op verschillende
dingen letten. Bijvoorbeeld de kosten, het welkomstcadeau, of het profiel van
de bank. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor de bank van je ouders of vrienden.


