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ClusterClusterClusterCluster    KenmerkKenmerkKenmerkKenmerk    VraagVraagVraagVraag    FactorwegingFactorwegingFactorwegingFactorweging    

Algemeen Munteenheid garantiestelsel In welke munteenheid vindt terugbetaling door het depositogarantiestelsel plaats? 1,5 

 Valutarisico Is er een valutarisico aanwezig bij dit product? 1,0 

Inleg Min. inleg jaarrente Wat is de minimale inleg bij jaarrente? 1,5 

 Min. inleg maandrente Wat is de minimale inleg bij maandrente? 1,0 

 Maximum bedrag Wat is het maximale bedrag waarover rente wordt vergoed? 1,0 

 Vervolginleg mogelijk Is bijstorten op een lopend deposito mogelijk? 1,0 

 Contante storting Zijn contante stortingen mogelijk? 0,5 

Looptijd Hoeveel looptijden Uit hoeveel gestandaardiseerde looptijden (in hele of halve jaren) kan worden gekozen? 1,0 

 Tussenliggende periodes Wordt binnen de gestandaardiseerde looptijden ook de mogelijkheid geboden van tussenliggende 

renteperiodes (in maanden of dagen)? 

0,5 

Opnemen Vervroegd opnemen Kan de rekeninghouder een deel van het deposito vervroegd opnemen (geen beëindiging)? 1,0 

 Vervroegd beëindigen Kan het deposito vervroegd worden beëindigd? 1,5 

Rekening Meerdere rekeningen Is het mogelijk om meerdere deposito's aan te houden? 1,0 

 Meerdere houders Zijn meerdere rekeninghouders mogelijk? 1,0 

 Rechtspersoon Mag de rekeninghouder een rechtspersoon zijn? 0,5 



 

 

 

PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING 'VOORWAARDEN' PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING 'VOORWAARDEN' PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING 'VOORWAARDEN' PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING 'VOORWAARDEN' LANGE TERMIJN DEPOSITO’S 2019LANGE TERMIJN DEPOSITO’S 2019LANGE TERMIJN DEPOSITO’S 2019LANGE TERMIJN DEPOSITO’S 2019    

ClusterClusterClusterCluster    KenmerkKenmerkKenmerkKenmerk    VraagVraagVraagVraag    FactorwegingFactorwegingFactorwegingFactorweging    

Rekening Zakelijke doeleinden Mag de rekening voor zakelijke doeleinden worden gebruikt? 0,5 

 Tegenrekening instelling Is een betaalrekening verplicht bij dezelfde instelling? 1,0 

Rente Tijdstip rentebetaling Wanneer wordt de rente uitgekeerd/bijgeschreven? 1,0 

 Hogere rente einddatum Geldt een hogere rentevergoeding indien gekozen wordt voor uitkering van de rente in één keer op de 

einddatum van het deposito? 

0,5 

 Lagere rente maand Geldt een lagere rentevergoeding indien gekozen wordt voor maandelijkse uitkering? 0,5 

 Rentebijschrijving Op welke rekening wordt de rente bijgeschreven? 1,0 

 Contr. rente over rente Wordt de contractrente vergoed over de bijgeschreven rente? 0,5 

 Rente vrij Is de rente vrij opneembaar? 1,0 

Service Internetbankieren Kan het deposito beheerd worden via het internet? 1,5 

 WhatsApp Kan de klant de aanbieder via WhatsApp vragen stellen over het product? 1,0 

 Automatische verlenging Wordt het deposito aan het einde van de overeengekomen looptijd zonder tegenbericht door de 

aanbieder verlengd? 

1,0 

Vrij opnemen Huwelijk Kan (een deel van) het saldo kosteloos worden opgenomen in geval van huwelijk? 0,5 

 Scheiding Kan (een deel van) het saldo kosteloos worden opgenomen in geval van echtscheiding of ontbinding 

geregistreerd partnerschap? 

1,0 

 Samenwonen Kan (een deel van) het saldo kosteloos worden opgenomen in geval van een samenlevingscontract? 0,5 

 Aankoop huis Kan (een deel van) het saldo kosteloos worden opgenomen bij aankoop van een huis? 1,0 

 Verduurzaming woning Kan (een deel van) het saldo kosteloos worden opgenomen in geval van verduurzaming van de woning? 1,0 

 Werkloosheid Kan (een deel van) het saldo kosteloos worden opgenomen in geval van werkloosheid? 1,5 

 Arbeidsongeschiktheid Kan (een deel van) het saldo kosteloos worden opgenomen in geval van arbeidsongeschiktheid? 1,5 

 Schuldsanering Kan (een deel van) het saldo kosteloos worden opgenomen in geval gebruik wordt gemaakt van de Wet 

Schuldsanering Natuurlijke Personen van schuldsanering (WSNP)? 

1,5 

 Overlijden Kan (een deel van) het saldo tegen de tot dan toe opgebouwde contractsrente kosteloos worden 

opgenomen door nabestaanden bij overlijden? 

1,5 

 Overige situaties opnemen Welke overige situaties zijn er waarbij (een deel van) het saldo kosteloos kan worden opgenomen? 0,5 

 



 

 

 

 

 

 

 

CLUSTERWEGINGENCLUSTERWEGINGENCLUSTERWEGINGENCLUSTERWEGINGEN        

ClusterClusterClusterCluster    WegingWegingWegingWeging    

Algemeen 7% 

Inleg 15% 

Looptijd 5% 

Opnemen 9% 

Rekening 13% 

Rente 14% 

Service 11% 

Vrij opnemen 26% 

TotaalTotaalTotaalTotaal    100%100%100%100%    

 


