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Amsterdam, 17 juli 2017 

Knab scoort voor vierde keer vijf MoneyView-sterren voor 

prijsstelling zakelijke betaalrekening 

SNS Betalen na drie jaar ingehaald door particuliere rekeningen Rabobank en ABN AMRO 

Knab heeft voor het vierde jaar op rij vijf sterren behaald voor de prijsstelling van haar zakelijke betaalrekening 

“Knab Zakelijk”. Net als vorig jaar zoomde MoneyView bij de analyse van de prijsstelling van zakelijke 

betaalrekeningen in op de ZZP-er. Voor de particuliere betaalrekeningen geldt dat SNS Betalen na drie jaar de 

vijf sterren-status voor haar prijsstelling verliest en deze nu moet laten aan het Rabo Basispakket. 

Ook de vijf sterren-status voor voorwaarden heeft SNS dit jaar aan de concurrentie moeten laten. ABN AMRO 

met BetaalGemak Max neemt hier het stokje over. 

De vijf sterren voor de voorwaarden van zakelijke betaalrekeningen gaan traditiegetrouw naar een grootbank. 

Net als bij de particuliere rekeningen haalt ABN AMRO (MKB/Starterspakket) hier de maximale score van vijf 

sterren. 

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. Ook hier komt ABN AMRO 

goed uit de bus. Ook in deze categorie gaat de bank aan kop met vijf sterren voor de voorwaarden van het ABN 

AMRO Studentenpakket.  

 

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.moneyview.nl/docs/specialitem/2017/7.%20Betalingsverkeer/SI-84_BETALEN_07-

2017_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, Advisa Online en AeQuote Online biedt MoneyView productvergelijkings- en benchmarkoplossingen voor 

banken, verzekeraars en adviseurs.  
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