Persbericht

Rentetarieven deposito´s stijgen licht
Rentetarieven voor direct opvraagbaar spaargeld bewegen nauwelijks
Na 5 jaar van dalingen stijgen sinds begin 2017 de vergoedingen die banken geven voor lange termijn
deposito´s, zij het licht . De tarieven voor spaargeld wat direct opvraagbaar is, komen nog nauwelijks van hun
plek. Sparen is daarmee nog steeds amper lonend, aldus MoneyView in hun Special Item over sparen.
De gemiddelde rentes voor deposito´s met looptijden van 1, 2 en 5 jaar bedragen momenteel respectievelijk
0,49%, 0,59% en 0,80%. Dat is iets minder dan een derde lager dan een jaar geleden. De gemiddelde direct
opvraagbare spaarrekening vergoedt 0,36%, een halvering ten opzichte van vorig jaar. Cijfers van het CBS
laten zien dat het totale spaarsaldo in Nederland desondanks niet afneemt. In 2016 is het saldo met een kleine
procent gegroeid tot 341 miljard euro.
MoneyView heeft de in Nederland verkrijgbare spaarproducten met elkaar vergeleken en de jaarlijkse
MoneyView ProductRating opgesteld. Voor de prijs van direct opvraagbare spaarrekeningen zijn de maximale
vijf sterren toegekend aan Knab (Knab Kwartaal Sparen), RegioBank (Eigen Huis Sparen) en SNS (SNS
Maxisparen). Vijf sterren voor voorwaarden van direct opvraagbare spaarrekeningen gaan naar ASN Bank (ASN
Ideaalsparen) en Rabobank (Rabo InternetSparen zowel als Rabo SpaarRekening).
Bij lange termijn deposito´s zijn de vijf sterren voor prijsstelling voor Argenta (Termijndeposito), Bigbank
(Deposito) en DHB Bank (DHB MaxiSpaarrekening). Het Spaardeposito van nieuwkomer Banco BNI biedt
momenteel de hoogste rente bij alle drie de onderzochte looptijden, maar valt buiten de ProductRating omdat
het product nog geen jaar beschikbaar is op de Nederlandse markt. De vijf sterren voor voorwaarden van lange
termijndeposito´s zijn toegekend aan ABN AMRO (Spaar Deposito), ASN Bank (ASN Depositosparen) en SNS
(SNS Keuzedeposito).
Meer over ontwikkelingen in de spaarmarkt is te vinden in het Special Item Sparen, welke gratis is te
downloaden
vanaf
www.specialitem.nl.
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Over MoneyView
MoneyView is het onafhankelijke onderzoeks- en benchmarkinstituut voor financiële dienstverleners. MoneyView volgt op
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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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