Persbericht

ASN Bank scoort 5 sterren op prijsstelling betaalrekening
SNS Bank scoort 5 sterren ProductRating op flexibiliteit betaalrekening
Uit het 24e MoneyView Special Item, waarin de particuliere betaalrekeningen centraal staan, blijkt dat de
ASN Bankrekening de hoogste score van vijf sterren behaalt voor de ProductRating ‘Prijs’. SNS Bank
behaalt de hoogste score voor de flexibiliteit van ‘SNS betalen’.

De lage prijsstelling van de ASN Bankrekening vertaalt zich evenwel bijna één op één in minder
mogelijkheden en flexibiliteit in vergelijking tot duurdere bankrekeningen. In zijn algemeenheid kan dan
ook gesteld worden dat hoe meer mogelijkheden en flexibiliteit een betaalrekening biedt, hoe duurder
deze zal zijn.

Uitzondering op deze regel is SNS Betalen.
Betalen Dit product kent een score van 5 sterren op de flexibiliteit,
maar behaalt nét geen 5 sterren op de prijsstelling.

Naast de bekende ProductRating wordt in het Special Item Particuliere Betaalrekeningen aandacht
besteed aan de risico’s die de steeds verdergaande digitalisering van betalingsverkeer met zich
meebrengt en dan met name hoe banken zich hier tegen wapenen. Zo is gekeken naar de manier waarop
banken omgaan met ‘skimming’ en de wijze waarop ze hun ‘apps’ beveiligen tegen ongeoorloofde
praktijken.

MoneyView ProductRating
Zoals in elk Special Item deed MoneyView weer een vergelijkend onderzoek naar de op de markt aanwezige
producten. De producten werden zowel op basis van de prijsstelling als op de flexibiliteit en de mogelijkheden
tegen het licht gehouden om zo te komen tot de MoneyView ProductRating

5-sterren producten ‘Prijs’ Particuliere Betaalrekeningen
• ASN Bank
ASN Bankrekening

5-sterren producten ‘Flexibiliteit’ Particuliere Betaalrekeningen
• SNS Bank
SNS Betalen

Voor de ProductRating ‘Prijs’ is gekeken naar de jaarlijkse standaardkosten, een tweede bankpas, een
debetsaldo en een creditsaldo. Hierbij is alleen de te betalen prijs in ogenschouw genomen. Dat een duurdere
rekening over het algemeen ook meer mogelijkheden biedt, is bij de beoordeling op prijs buiten beschouwing
gelaten; er is enkel beoordeeld op de laagste kosten.
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Over MoneyView en het Special Item
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, Advisa Online en
AeQuote Online biedt MoneyView productvergelijkings- en benchmarkoplossingen voor banken, verzekeraars en adviseurs. In het
gratis MoneyView Special Item worden op maximaal 4 A-tjes de belangrijkste markt- en productontwikkelingen op een rij gezet en
wordt de MoneyView ProductRating toegekend. Met het Special Item biedt MoneyView aanbieders en adviseurs een beknopt en
overzichtelijk marktoverzicht en productvergelijking in één. Het MoneyView Special Item is gratis te verkrijgen voor iedereen die
zich aanmeldt op www.specialitem.nl.
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