Persbericht

SNS Betalen: vijf sterren voor prijs en voorwaarden
Knab: voor 5e keer op rij vijf sterren voor prijsstelling Knab Zakelijk
SNS heeft, nadat de 5-sterrenstatus vorig jaar aan de concurrentie moest worden gelaten, in 2018 weer een 5sterren ProductRating behaald voor zowel de prijs als de voorwaarden van ‘SNS Betalen’. Zo blijkt uit het Special
Item Betalingsverkeer waarin MoneyView traditiegetrouw de stand van zaken in de markt voor Betalingsverkeer
onderzocht. Zowel de Particuliere- als de ZZP- en jongerenbetaalrekeningen werden aan een vergelijkend
onderzoek onderworpen.
De 5-sterrenstatus voor de voorwaarden van Particuliere Betaalrekeningen moet SNS overigens wel delen met
ABN AMRO: ook Betaalgemak Max scoort hier de maximale score van 5 sterren.

Zakelijke rekeningen
Bij de ZZP Betaalrekeningen is het Knab dat voor het vijfde achtereenvolgende jaar de hoogste sterrenscore
krijgt voor de prijsstelling van Knab Zakelijk. De vijf sterren voor de voorwaarden van zakelijke betaalrekeningen
gaan traditiegetrouw naar de grootbanken. Net als bij de particuliere rekeningen haalt ABN AMRO (Basis voor
Ondernemen) hier de maximale score van vijf sterren en Rabobank doet dat met de Rabobank Zakelijke
rekening/Rabobank Zakelijke rekening starters.

Jeugd en studentenrekeningen
MoneyView nam ook Jeugd- en Studentenbetaalrekeningen onder de loep. Aangezien er bij deze rekeningen
nauwelijks kosten in rekening worden gebracht, heeft een rating op prijs geen zin. Dit jaar komen de Rabobank
Studentenrekening en Rabobank Jongerenrekening op basis van voorwaarden in aanmerking voor een 5-sterren
ProductRating.
Dit alles en meer is na te lezen in het MoneyView Special Item Betalingsverkeer, dat gratis te downloaden is
van de website specialitem.nl.
<<deeplink: http://www.specialitem.nl/docs/specialitem/2018/7.%20Betalingsverkeer/SI-96_BETALINGSVERKEER_07-2018.pdf >>
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