Persbericht

Sparen in het buitenland: wel even opletten!
Hogere rente, maar ook enkele aandachtspunten bij ‘platformsparen’
BinckBank en Savedo bieden de mogelijkheid om via een zogenaamd platform te sparen bij buitenlandse banken die
een hogere rente bieden dan Nederlandse banken. Toch is aan het sparen via een dergelijk platform wel een aantal
aandachtspunten verbonden, zo blijkt uit het meest recente Special Item van MoneyView.
Met name bij deposito’s met kortere looptijden kunnen de renteverschillen oplopen tot méér dan een half procent per
jaar, maar spaarders moeten bij het vergelijken van de verschillende rekeningen wel even opletten. Zo kan er bij veel
buitenlandse deposito’s niet kosteloos worden beëindigd bij impactvolle gebeurtenissen als schuldsanering,
overlijden, etcetera; iets wat in Nederland bij de helft van de rekeningen wel het geval is. Daarnaast wordt bij veel
buitenlandse deposito’s de rente na afloop in één keer uitgekeerd (er treedt geen rente-op-rente effect op) terwijl dat
bij een aantal Nederlandse rekeningen juist wel het geval is. Ook de bronbelasting is een aandachtspunt: de spaarder
moet zelf de administratieve handelingen verrichten om dubbele belastingheffing te voorkomen.

MoneyView ProductRating
Zoals elk jaar heeft MoneyView de MoneyView ProductRating Sparen opgesteld.
Vijf sterren voor de prijsstelling van Dagelijks Opvraagbare Spaarrekeningen gaan naar:


Knab

Knab Flexibel Sparen



Knab

Knab Kwartaal Sparen



RegioBank

Eigen Huis Sparen

Vijf sterren voor de voorwaarden van Dagelijks Opvraagbare Spaarrekeningen zijn voor:


ASN Bank

ASN Ideaalsparen



Rabobank

Rabo InternetSparen



Rabobank

Rabo SpaarRekening

Vijf sterren voor de prijsstelling van Lange Termijn Deposito’s zijn toegekend aan


Amsterdam Trade Bank

ATB Internet Deposito



Bigbank

Deposito



DHB Bank

DHB MaxiSpaarrekening

Voor wat betreft de voorwaarden van Lange Termijn Deposito’s zijn de vijf sterren voor:


ABN AMRO

Spaar Deposito



ASN Bank

ASN Depositosparen



SNS

SNS Keuzedeposito

Het MoneyView Special Item Sparen is gratis te downloaden van de website www.specialitem.nl.
REDACTIE: deeplink http://www.moneyview.nl/docs/specialitem/2018/5.%20Sparen//SI-94_SPAREN_05-2018_A.pdf

Over MoneyView
MoneyView is het onafhankelijke onderzoeks- en benchmarkinstituut voor financiële dienstverleners. MoneyView volgt op
dagelijkse

basis

de

productontwikkelingen

op

het

gebied

van

levensverzekeringen,

pensioenen,

hypotheken,

schadeverzekeringen, inkomensverzekeringen, beleggingsproducten en bancaire producten. Met producten als de
ProductManager, Selector, Advisa Online en AeQuote biedt MoneyView productvergelijkings- en benchmarkoplossingen voor
banken, verzekeraars en adviseurs.
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