Persbericht

Kleinere aanbieders bieden hoogste spaartarieven
Anadolubank, LeasePlan Bank, NIBC Direct en The Economy Bank bieden hoogste rentes voor
Lange Termijn Spaarrekeningen
Uit het MoneyView Special Item over Lange Termijn Spaarrekeningen blijkt dat het de kleinere
kleinere banken zijn
waar spaarders de hogere rentes kunnen krijgen. Bij Lange Termijn Spaarrekeningen zet de spaarder zijn
tegoed voor langere tijd (minimaal een jaar) weg, waarbij er in het algemeen een hogere rente geldt dan bij
opvraagbaar
vraagbaar zijn. In het Special Item van juni 2012 onderzocht MoneyView de
spaarrekeningen die direct op
stand van zaken in de markt voor Lange Termijn Spaarrekeningen.
MoneyView vergeleek in het Special Item 34 Lange Termijn Spaarrekeningen. Daarbij is gekeken naar de
hoogte van de rentes, maar ook naar de flexibiliteit van de voorwaarden. Uit deze vergelijking kwam naar
voren dat het niet de grootbanken zijn die de hoogste rentevergoeding bieden, maar juist de wat kleinere en
vaak minder bekende banken.
Bij het beoordelen van de rente keek MoneyView niet alleen naar de rentevergoeding van dit moment, maar
ook naar de historische renteontwikkeling van de laatste jaren. Uit deze analyse kwam naar voren dat
LeasePlan Bank in de afgelopen jaren gemiddeld de hoogste rente had te bieden, op de voet gevolgd door
Anadolubank, NIBC Direct en The Economy Bank.

MoneyView ProductRating
In het Special Item Lange Termijn Sparen heeft MoneyView de op de markt aanwezige producten beoordeeld
op voorwaarden en prijs op basis van het bekende ‘sterrensysteem’. In de ProductRating ‘Flexibiliteit’ komt de
beoordeling tot uitdrukking van 18 productkenmerken op het gebied van opname- en inlegmogelijkheden,
kosten en rente-opties. In de ProductRating ‘Prijs’ komt tot uitdrukking welke producten de hoogste rente
hebben, gemeten over de afgelopen 2,5 jaar.

5-sterren producten ‘Flexibiliteit’
•
•
•

ASN Bank
Credit Europe Bank
RegioBank

ASN Depositosparen
Credit Europe Termijndeposito
Keuzedeposito (Spaar-op-Maat Vast)

5-sterren producten ‘Prijs’
•
•
•

•

Anadolubank
LeasePlan Bank
NIBC Direct
The Economy Bank

Alfa Depositorekening
Termijndeposito
NIBC Direct Termijndeposito
TEB Ster Deposito

Over MoneyView en het Special Item
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. In het gratis MoneyView Special Item worden op
maximaal 4 A-tjes de belangrijkste markt- en productontwikkelingen op een rij gezet en wordt de MoneyView
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ProductRating toegekend. Met het Special Item biedt MoneyView aanbieders en adviseurs een beknopt en
overzichtelijk marktoverzicht en productvergelijking in één. Het MoneyView Special Item is gratis te verkrijgen voor
iedereen die zich aanmeldt op www.specialitem.nl.
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