Persbericht

Prijzen van consumptieve leningen slecht vergelijkbaar
Veel onduidelijk over totstandkoming individueel rentetarief
Bij ongeveer de helft van alle persoonlijke leningen en doorlopende kredieten wordt het te betalen rentetarief
pas duidelijk als de consument een offerte heeft aangevraagd. De rente wordt vastgesteld op basis van het
geschatte risicoprofiel van de aanvrager. Factoren als leeftijd, inkomen, burgerlijke staat, woonsituatie en BKRverleden spelen hierbij een rol. Maar welke precies en wat de gevolgen zijn voor het rentetarief is op voorhand
vaak niet duidelijk. Daardoor zijn leningen op basis van ´risk based pricing´ nauwelijks op prijs met elkaar te
vergelijken. Dit blijkt uit onderzoek door MoneyView.
Kredietverstrekkers zijn verplicht consumenten voldoende informatie te geven ten aanzien van de opbouw en
samenstelling van het rentetarief. Zo moet worden aangegeven in welke risicoklasse een consument terecht
komt en welk tarief hij dus daadwerkelijk zal moeten betalen. Voorafgaand aan het sluiten van een
kredietovereenkomst is veel van deze informatie voor klanten onduidelijk. Veel financiële producten zijn
tegenwoordig relatief snel en eenvoudig op prijzen en kosten met elkaar te vergelijken. MoneyView concludeert
dan ook dat bij consumptief krediet nog veel transparantiewinst te behalen is.

MoneyView ProductRating
Zoals elk jaar heeft MoneyView ook de MoneyView ProductRating vastgesteld, voor de prijsstelling en
voorwaarden van doorlopende kredieten en persoonlijke leningen.
Vijf sterren voor de prijsstelling van Doorlopend Kredieten zijn voor:



Directa.nl (Doorlopend Krediet)
Freo (Doorlopend Krediet).

Voor wat betreft de voorwaarden van Doorlopend Kredieten gaan de vijf sterren naar:



ABN AMRO (Flexibel Krediet)
ING (Doorlopend Krediet).

Voor de prijsstelling van Persoonlijke leningen zijn de vijf sterren voor:



Defam (Persoonlijke Lening Premium en Huiseigenaar Persoonlijke Lening Premium)
Freo (Persoonlijke Lening).

Vijf sterren voor de voorwaarden van Persoonlijke leningen gaan naar:




ABN AMRO (Persoonlijke Lening),
BNP Paribas (Persoonlijkste Lening)
ING (Persoonlijke Lening).

Dit en meer valt na te lezen in het Special Item Consumptief Krediet, gratis te downloaden van specialitem.nl.
Deeplink: https://download.moneyview.nl/specialitem/2019/3.%20Consumptief%20Krediet/SI-104_CK_03-2019_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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