Persbericht

Negatieve spaarrente rukt op
Kleine spaarders worden vooralsnog ontzien
Steeds meer banken rekenen ook voor particuliere spaartegoeden een negatieve rente. Bij 10 van de 44 dagelijks
opvraagbare spaarrekeningen van vooral grote banken is dat inmiddels het geval. Het gaat dan om hogere spaarsaldi
variërend van boven een ton tot boven twee en een half miljoen.
Andere aanbieders hebben niet zo´n haast om negatieve rente te gaan rekenen voor spaargeld, zo blijkt uit
onderzoek van MoneyView. Ongeveer twee derde van de aanbieders, vooral de kleinere spaarbanken en de (van
origine) buitenlandse, spelers zegt geen negatieve rente te voeren en dit vooralsnog ook niet te gaan doen. Wel
geven vier op de tien aanbieders aan met verschillende saldoklassen te gaan werken en boven een bepaald saldo,
meestal een ton, geen rente meer te zullen vergoeden. Diverse partijen, waaronder enkele grootbanken hebben
gezegd spaartegoeden tot een ton te willen blijven ontzien. Voorlopig althans, want garanties voor de toekomst
kunnen ze niet geven. Meer hierover is te lezen in het gratis te downloaden Special Item Spaarrekeningen en
Deposito’s.
Redactie: Deeplink https://download.moneyview.nl/specialitem/2020/5.%20Sparen/SI-118_SPAREN_05-2020_A.pdf

MoneyView ProductRating
MoneyView heeft ook de jaarlijkse ProductRating Spaarrekeningen en Deposito’s opgesteld.

Vijf sterren voor voorwaarden van dagelijks opvraagbare spaarrekeningen:
ASN

ASN Ideaalsparen

Rabobank

Rabo InternetSparen

SNS

SNS Internet Sparen

Vijf sterren voor prijsstelling van dagelijks opvraagbare spaarrekeningen:
DHB Bank

DHB CombiSpaarrekening (99)

NIBC Direct

NIBC Direct Kwartaalspaarrekening

RegioBank

Eigen Huis Sparen

Vijf sterren voor voorwaarden van lange termijn deposito´s:
ASN Bank

ASN Depositosparen

RegioBank

Keuzedeposito

SNS

SNS Keuzedeposito

Vijf sterren voor prijsstelling van lange termijn deposito´s:
Banco BNI

Spaardeposito

Bigbank

Deposito

Privatbanka

Spaardeposito

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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