Persbericht

Geld voor langere tijd wegzetten loont steeds minder
Tarieven van spaarrekeningen en deposito’s kruipen naar elkaar toe
De tarieven voor deposito’s, waarbij geld voor een afgesproken periode wordt vastgezet en
dagelijks opvraagbare spaarrekeningen komen steeds dichter bij elkaar, zo blijkt uit onderzoek van
MoneyView Research. Een belangrijke oorzaak is dat banken goedkoop geld kunnen lenen bij de
Europese Centrale Bank (ECB). De noodzaak voor hen om geld uit de markt aan te trekken door
middel van spaargelden van particulieren is hierdoor nauwelijks nog aanwezig. Desondanks is het
saldo aan spaargeld in vijf jaar tijd met bijna 16% gestegen tot 335 miljard euro.
MoneyView heeft voor de vaststelling van de jaarlijkse MoneyView ProductRating 64 dagelijks opvraagbare
spaarrekeningen en 36 lange termijn deposito’s geanalyseerd en met elkaar vergeleken. De vijf sterren voor
prijs voor dagelijks opvraagbare spaarrekeningen zijn voor Knab (Knab Kwartaal Sparen), RegioBank (Eigen
Huis Sparen) en SNS Bank (SNS Maxisparen). De vijf sterren voor voorwaarden zijn toegekend aan Rabobank
(Rabo SpaarRekening) en voor twee producten van RegioBank (Spaar-op-Maat Vrij en Optima Sparen). Voor
lange termijn deposito’s zijn de vijf sterren voor prijs voor Argenta (Termijndeposito), BIGBANK (Deposito) en
LeasePlan Bank (Termijndeposito). Voor wat betreft voorwaarden gaan de vijf sterren naar ASN Bank (ASN
Depositosparen), Rabobank (Rabo Doelsparen) en SNS Bank (SNS Keuzedeposito). Een toelichting op deze
ProductRating, meer marktcijfers en de kijk van MoneyView op recente productontwikkelingen zijn te lezen in
het gratis te downloaden Special Item Sparen, te vinden op www.specialitem.nl.
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