PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING 'VOORWAARDEN' ZAKELIJKE BETAALREKENING 2021
Wegingsfactor

Cluster (weging)

Kenmerk

Vraag

Algemeen (5%)

Acceptgiro´s maken

Kan de klant zelf acceptgiro's maken?

1,0

Filialen

Kan men bij een filiaal terecht voor vragen en transacties?

1,0

Kredietfaciliteit

Is er een kredietfaciliteit op de betaalrekening?

1,5

Negatieve creditrente

Kan er sprake zijn van een negatieve creditrente?

1,5

Rente betaalrekening

Welke rente wordt vergoed over een positief saldo (alle saldoklasses)?

1,0

Documentair Incasso

Wordt er ondersteuning geboden bij een documentair incasso?

1,0

Documentair Krediet

Wordt er ondersteuning geboden bij een documentair krediet?

1,0

Agenderen IB

Wat is de maximale periode van agenderen bij internetbankieren?

1,5

Betalen buitenland IB

Zit betalingsverkeer buitenland standaard in het IB-pakket?

1,5

Historie IB

Hoelang kan men transacties uit het verleden terugzien bij internetbankieren?

1,5

IBAN-Naam Check

Is er een IBAN-Naam Check beschikbaar voor overboekingen via online bankieren?

1,5

iDEAL inkomende
betalingen

Kan de klant gebruikmaken van iDEAL voor inkomende betalingen?

1,5

Max. transactie IB

Wat is het maximale bedrag dat in een bepaalde periode via internetbankieren kan worden overgeboekt?

1,5

Ondersteuning andere
systemen

Wordt er ondersteuning geboden voor andere internetbetaalsystemen?

1,5

Debet en Credit (10%)

Documentair betalingsverkeer (10%)

Internet (35%)
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Wegingsfactor

Cluster (weging)

Kenmerk

Vraag

Internet (35%)

VV rekeningen IB

Kunnen vreemdevalutarekeningen via internetbankieren worden beheerd?

1,0

Pas (5%)

Creditcard

Welke (zakelijke) creditcards kunnen aan de rekening worden verbonden?

1,0

Transacties (35%)

Acceptgiro/incasso
inkomend

Is het mogelijk om gebruik te maken van acceptgiro en incasso voor inkomende betalingen?

1,0

Betaalautomaat

Is het mogelijk om gebruik te maken van een betaalautomaat?

1,0

Contant opnemen

Is het mogelijk om aan de balie contant op te nemen?

1,0

Contant storten

Is het mogelijk om vreemde valuta contant te storten?

1,0

Digitaal Incassomachtigen

Worden digitale incassomachtigingen ondersteund?

1,5

Instant Payments

Biedt de aanbieder Instant Payments aan?

1,0

Vreemde valuta opnemen

Is het mogelijk om vreemde valuta contant op te nemen?

1,0

Vreemde valuta storten

Is het mogelijk vreemde valuta contant te storten?

1,0

