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Amsterdam, 20 juli 2015 

SNS krijgt wederom 5 sterren van MoneyView 

Betaalrekening van SNS Bank scoort het hoogst op prijs en voorwaarden 

De particuliere betaalrekening van SNS Bank wordt door MoneyView zowel op prijs als op 

voorwaarden gewaardeerd met 5 sterren. . . . Evenals in 2014 bEvenals in 2014 bEvenals in 2014 bEvenals in 2014 blijft SNS Bank hiermee de concurrentie lijft SNS Bank hiermee de concurrentie lijft SNS Bank hiermee de concurrentie lijft SNS Bank hiermee de concurrentie 

voor, met name voor, met name voor, met name voor, met name omdatomdatomdatomdat    rekerekerekerekeninghouders drie dagen gratis rood mogen staan en er een rente wordt ninghouders drie dagen gratis rood mogen staan en er een rente wordt ninghouders drie dagen gratis rood mogen staan en er een rente wordt ninghouders drie dagen gratis rood mogen staan en er een rente wordt 

gegeven voor een positief saldo tot € 5.000.gegeven voor een positief saldo tot € 5.000.gegeven voor een positief saldo tot € 5.000.gegeven voor een positief saldo tot € 5.000.    

Ondernemers zijn het voordeligst uit bij Knab Zakelijk, die 5 sterren krijgt op prijs. Vorig jaar scoorde Knab ook 

het maximale aantal sterren op prijs. In 2014 zoomde MoneyView in op ZZP’ers, dit jaar meer op de grootste 

groep binnen het MKB, namelijk de middelgrote zakelijk dienstverleners. De 5 sterren voor voorwaarden van 

zakelijke betaalrekeningen gaan naar de grootbanken ABN AMRO (MKB/Starterspakket) en ING 

(Ondernemers/Starterspakket). Deze producten onderscheiden zich van die van kleinere spelers met name op 

de mogelijkheid om contant te storten en de mogelijkheid iDeal en een betaalautomaat te gebruiken voor 

inkomende betalingen. 

MoneyView heeft ook Jeugd- en Studentenbetaalrekeningen onder de loep genomen. Aangezien er bij deze 

rekeningen nauwelijks kosten in rekening worden gebracht, heeft een rating op prijs geen zin. De 5 sterren 

voor voorwaarden gaan naar ING (ING Studentenrekening). Dit product onderscheidt zich met name door het 

mogelijk gebruik van een creditcard, een studentenlimiet 

Dit alles en meer is na te lezen in MoneyView’s Special Item Betalingsverkeer, dat gratis te downloaden is van 

de website 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.  

Voor meer informatie (niet voor publicatie): 

MoneyView      Tel. 020 - 626 85 85 

Jeffrey Keus       E-mail: j.keus@moneyview.nl 

 

 

 


