
Eenvoudig sparen

Een makkelijke manier om uw 
spaargeld te laten groeien.



Spaardoelstellingen

Plaats uw geld richting uw doel. Is dat er meer 
dan één? Dan is Izola Saver’s Savings Goals 
dé tool om u te helpen uw financieel doel 
te creëren, te benoemen en uw spaargeld 
naargelang op te splitsen. Zo kunt u makkelijk 
controleren hoe dicht u bij uw doel bent, of u 
nu spaart voor uw droomauto, bruiloft, leuke 
vakantie of pensioenfonds.

Open een gezamelijke spaarrekening

Investeer samen in de toekomst. Als 
u en uw partner hetzelfde financiële 
langetermijnplan delen, opent u een 
gezamenlijke spaarrekening. Dezelfde functies 
en functionaliteiten, maar twee mensen die 
sparen in plaats van één!

Dag en nacht

Izola Saver biedt u een platform aan om 
online te bankieren. Dit betekent dat u uw 
rekeningen eenvoudig kunt beheren wanneer 
u maar wilt. U kunt ook onze Izola Saver-app 
downloaden, beschikbaar voor mobiel of 
tablet en zowel voor iOS- als Android, zodat 
u uw fondsen onderweg kunt beheren. Waar 
en wanneer u ook bent, Izola Saver is altijd 
voor u toegankelijk.

Deblokkeer uw spaargeld indien nodig

Houd volledige controle over uw geld met Izola 
Saver. Uw geld wordt nooit geblokkeerd. U 
hebt dus altijd toegang tot uw fondsen, klaar 
om onverwachte gebeurtenissen in het leven 
het hoofd te bieden.

Uw leven. Uw financiële plannen. Uw ambities.  

Izola Saver biedt u een persoonlijke online 
spaarrekening, scherpe tarieven en de flexibiliteit 
om uw spaargeld te beheren zoals u dat wilt.

Klein begonnen is half gewonnen

Met slechts € 25 kunt u uw Izola Saver-
rekening openen en beginnen met sparen en 
investeren in uw toekomst. Sparen was nog 
nooit zo eenvoudig. Start hier.

Onze Izola Saver+-rekening levert u nog 
meer rendement op op uw spaargeld

Onze rekening Izola Saver+ rekening levert u 
nog meer rendement op uw spaargeld.

Izola Saver+ is een online termijnrekening 
met aantrekkelijke rentetarieven en begint 
met een minimumsaldo van € 500. U kunt 
beslissen hoe u uw rentebetalingen wilt 
ontvangen, elk kwartaal, halfjaarlijks of 
jaarlijks. Bekijk onze scherpe tarieven. 

Bereken uw rendement

Probeer onze Izola Saver+ Calculator.  
Zie precies hoeveel rente u kunt verdienen, 
afhankelijk van het spaarbedrag en de 
gekozen duur.

We vallen onder het Depositor Compensation Scheme. 
Om een Izola Saver+ rekening te openen, moet u  
eerst een standaard Izola Saver-rekening openen  
en het geld overboeken.



Izola Saver is een makkelijke 
manier om uw spaargeld 
te laten groeien.

Begin te sparen vanaf € 25
Begin klein en voeg stelselmatig toe.

Beheer uw rekening 
onderweg  BINNENKORT

Download de Izola Saver-app en beheer uw 
spaargeld waar u ook bent, wanneer u maar wilt.

Geen opstart- of 
administratiekosten
Er zijn geen maandelijkse of verborgen kosten om 
van en naar uw hoofdrekening over te schrijven.

Dagelijkse rente
We betalen de rente die u aan het einde 
van het kalenderjaar heeft verdiend, 
rechtstreeks op uw rekening. 

Zet uw geld in op uw 
doelstellingen  BINNENKORT

Wijs het geld op uw rekening toe aan bepaalde 
doelstellingen, zoals het kopen van een huis, een 
pensioenfonds, vakantie of een nieuwe auto. 
Check uw vorderingen wanneer u maar wilt. 

Zeer veilig
Uw rekening is gekoppeld aan één account 
bij uw hoofdbank. U kunt alleen tussen 
deze rekeningen overschrijven. 

Plan vooruit met Izola Saver+

Geniet van een scherpe rentevoet bij opening 
van uw online termijnrekening. Houd er rekening 
mee dat u alleen een Izola Saver + rekening kunt 
openen als u al een Izola Saver-rekening hebt.

Alleen of samen
Een gezamenlijke spaarrekening of 
een individuele rekening: u kiest! 



www.izolabank.com

We zijn een online bank die sinds 1994 succesvol wordt gerund vanuit Malta en daarmee reeds 
25 jaar bekwaam is in het verlenen van bankdiensten. Onze klanten bevelen ons aan voor onze 
persoonlijke service en onze beschikbaarheid om hen te helpen.

Wij zijn groot genoeg om uw groei te ondersteunen, klein genoeg om te beseffen dat 
klantenservice om echte mensen draait, en hebben voldoende ervaring in uw sector om uw 
financiële behoeften te begrijpen en u de juiste oplossing aan te bieden.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Izola Bank beschikt over een banklicentie, gemachtigd door het MFSA 
(Malta Financial Services Authority) in het kader van de Bankwet, 1994 (hoofdstuk 371 van de Maltese Wet).  
Izola Bank is lid van het Depositor Compensation Scheme. 

Hier start een sterkere 
financiële toekomst.

Meer informatie? Ga naar onze website  
of e-mail ons op support@izolabank.com


