
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING ‘VOORWAARDEN’ DAGELIJKS OPVRAAGBARE SPAARREKENINGEN 2022 

Cluster (weging) Kenmerk Vraag Wegingsfactor 

Algemeen (5%) Munteenheid garantiestelsel In welke munteenheid vindt terugbetaling door het depositogarantiestelsel plaats? 1,0 

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

Boetevrij opnemen (5%) Boetevrij opnemen Hoeveel saldo kan maximaal kosteloos worden opgenomen? 1,0 

Inleg (15%) Minimum eerste inleg Hoeveel bedraagt de minimale eerste inleg? 1,5 

  Maximum eerste inleg Hoeveel bedraagt de maximale eerste inleg? 1,0 

  Minimum vervolginleg Hoeveel bedraagt de minimale vervolginleg per maand? 0,5 

  Maximum vervolginleg Hoeveel bedraagt de maximale vervolginleg per maand? 0,5 

  Contant storten Is het mogelijk rechtstreeks contant op de spaarrekening te storten? 0,5 

  Overboeking van derde Kan iemand anders dan de rekeninghouder (derden) rechtstreeks geld overboeken naar de spaarrekening? 1,0 

  Min. automatisch sparen Wat is het minimale bedrag voor automatisch sparen door middel van automatische incasso (dus niet periodiek 

overboeken)? 

0,5 

Openen (7%) Openen via filiaal Kan de rekening bij een filiaal worden geopend? 0,5 

  Openen schriftelijk Kan de rekening schriftelijk worden geopend? 0,5 

  Openen via internet Kan de rekening volledig via internet worden geopend? 1,5 

Opnemen (5%) Blokkeren bankgarantie Kan de spaarrekening geblokkeerd worden ten behoeve van een bankgarantie? 0,5 

  Minimum bedrag opname Hoeveel bedraagt het minimale opnamebedrag? 0,5 

  Contant opnemen Is het mogelijk rechtstreeks contant van de spaarrekening op te nemen? 0,5 



 
 

 

PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING ‘VOORWAARDEN’ DAGELIJKS OPVRAAGBARE SPAARREKENINGEN 2022 

Cluster (weging) Kenmerk Vraag Wegingsfactor 

 Opnemen (5%) Hoogte aankondigen opname Vanaf welk bedrag dient een opname van tevoren te worden aangekondigd? 1,0 

  Termijn aankondigen opname Hoe lang van tevoren dient een opname te worden aangekondigd (in werkdagen)? 1,0 

Overboeken (2%) Overmaken eigen rekening Is rechtstreeks overboeken naar een andere rekening van de rekeninghouder dan de tegenrekening mogelijk? 1,0 

  Spoedoverboeking Is een spoedoverboeking naar de tegenrekening mogelijk? 0,5 

Rekening (12%) Doelsparen Hoeveel spaardoelen kunnen op hetzelfde rekeningnummer worden aangemaakt door middel van aparte 

spaarpotten? 

0,5 

  Meer spaarrekeningen Hoeveel identieke spaarrekeningen kunnen per rekeninghouder worden geopend? 0,5 

  Bankpas Is er een bankpas waarmee (direct) geld opgenomen kan worden van de spaarrekening? 0,5 

  Tweede rekeninghouder Kan de spaarrekening twee rekeninghouders hebben (en/of rekening)? 1,5 

  Machtiging Is het mogelijk een ander volmacht te geven over de rekening? 1,0 

  Begunstiging Kan een derde worden vermeld ten gunste van wie het saldo strekt? 0,5 

  Rechtspersoon Mag de rekeninghouder een rechtspersoon zijn? 0,5 

  Zakelijke doeleinden Kan de spaarrekening worden geopend voor zakelijke doeleinden? 0,5 

Rente (16%) Negatieve rente Geldt bij dit product een negatieve rente (boven een bepaald saldo)? 1,5 

  Negatieve rente over Over welk saldo wordt de negatieve rente berekend? 1,0 

  Rente vrij Is de bijgeschreven rente vrij opneembaar? 1,0 

  Welke termijn op rekening Hoeveel maanden dient het saldo op de rekening te staan om in aanmerking te komen voor de (hogere) rente? 1,0 

  Actieve betaalrekening Wordt een hogere rente geboden op de spaarrekening als de klant een actieve betaalrekening bij dezelfde 

aanbieder heeft gesloten? 

1,0 

  Rentebijschrijving Wanneer wordt de rente bijgeschreven? 1,0 

  Rente opheffing Wordt bij het opheffen van de rekening de nog verschuldigde rente direct verrekend? 1,0 

Saldo (8%) Minimum saldo rentevergoeding Hoeveel bedraagt het minimale saldo waarover rente wordt vergoed? 1,0 

  Maximale saldo rekening Wat is het maximale saldo dat op de spaarrekening kan staan (ongeacht wel of geen rentevergoeding)? 1,0 

  Maximum saldo rente Hoeveel bedraagt het maximale saldo waarover rente wordt vergoed? 1,0 

  Minimum aangroei saldo Moet het saldo een minimale groei doormaken om in aanmerking te komen voor de (hogere) rente? 0,5 

Service (15%) Internet bankieren Kan de klant de rekening beheren en bedragen overboeken via internetbankieren? 1,5 
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Cluster (weging) Kenmerk Vraag Wegingsfactor 

 Service (15%) Mobiele apps Kan de spaarrekening worden beheerd via een app op de mobiele telefoon? 1,0 

  WhatsApp Kan de klant de aanbieder via WhatsApp vragen stellen over het product? 0,5 

  Vooraankondigen rentewijziging Worden bestaande klanten bij een rentewijziging altijd vooraf actief geïnformeerd? 1,0 

  Historie rekeningoverzicht Tot hoe ver terug (in maanden) kan de klant de historie van de spaarrekening overzichten inzien via 

internetbankieren? 

0,5 

Tegenrekening (10%) Tegenrekening Is een tegenrekening verplicht? 1,0 

  Tegenrekening instelling Is een tegenrekening verplicht bij dezelfde financiële instelling? 1,0 

  Max. tegenrekeningen Wat is het maximale aantal tegenrekeningen? 0,5 

  Tegenrekening spaarder Moet de tegenrekening op naam van de spaarrekeninghouder staan? 1,0 

  Tegenrekening buitenland Is een tegenrekening in het buitenland toegestaan? 1,0 

 


