Persbericht

Concurrentie op betaalrekeningen neemt toe
SNS Bank en nieuwkomer Knab bieden voordelige betaalrekeningen
Zorgvuldig vergelijken van betaalrekeningen loont, zo blijkt uit onderzoek van MoneyView. De verschillen
in mogelijkheden en kosten zijn groot, zowel voor particuliere als voor zakelijke betaalrekeningen.
MoneyView vergeleek verschillende soorten betaalrekeningen en kende in het Special Item
Betaalrekeningen van deze maand weer ProductRatings toe aan de meeste voordelige en meest flexibele
betaalproducten.
betaalproducten.

Bij de particuliere betaalrekeningen springt met name de SNS Bank eruit. Zowel voor de ProductRating op
prijs als op flexibiliteit behaalt ‘SNS Betalen’ als enige de maximale score van 5 sterren. SNS Bank liet haar
particuliere betaalproduct het afgelopen jaar ongewijzigd. Omdat collegabanken kostenverhogingen en
productversoberingen doorvoerden, voert SNS Betalen nu zowel op prijs als op flexibiliteit de ranglijst aan.

Zware concurrentie bij zakelijke betaalrekeningen
De concurrentiestrijd is in de zakelijke markt het laatste jaar goed losgebarsten. Banken dingen met name
naar de gunsten van de ZZP‘er, een doelgroep die inmiddels vele honderdduizenden klanten omvat. In het
afgelopen jaar zijn dan ook nagenoeg alle banken met een ‘ZZP-betaalrekening’ op de markt gekomen die
in alle gevallen -al dan niet tijdelijk- véél lagere kosten kent dan de ‘normale’ zakelijke betaalrekeningen
Voor die ZZP’er heeft nieuwkomer Knab een propositie die er positief uitspringt: het recent
geïntroduceerde ‘Knab Zakelijk’ blijkt in de vergelijking van MoneyView het meest voordelig te zijn en
behaalt 5 sterren op prijs.
Voor de ondernemer die méér faciliteiten nodig heeft, hebben ABN AMRO (MKB Pakket en
Starterspakket) en ING Bank (Ondernemerspakket en Starterspakket) de meest flexibele producten en dus
komen zij in aanmerking voor 5 sterren in de MoneyView ProductRating ‘Flexibiliteit’.

Meer hierover leest u in MoneyView’s Special Item van deze maand, gratis te downloaden op
www.specialitem.nl

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, Advisa Online en AeQuote Online biedt MoneyView productvergelijkings- en benchmarkoplossingen voor
banken, verzekeraars en adviseurs.
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