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MoneYou biedt online banking alternatief aan Belgische spaarder
Antwerpen, 7 september 2012 – Onder de naam MoneYou biedt de Nederlandse ABN
AMRO Bank N.V. nu ook in België online spaarproducten aan aantrekkelijke voorwaarden.
Met deze spaarproducten kiest MoneYou voor eenvoud en flexibiliteit. Hiermee speelt ze
rechtstreeks in op de stijgende vraag naar transparantie van de Belgische spaarder.

Jongste telg in het Belgische bankenlandschap
MoneYou betreedt het Belgische bankenlandschap. Via de website www.moneyou.be
kunnen klanten voortaan 100% online een nieuwe rekening openen, hun geld beheren en
hun uittreksels raadplegen. Met haar twee spaarproducten zet MoneYou in op eenvoud en
transparantie: geen verborgen vergoedingen, duidelijk afgelijnde producten en geen hopen
papierwerk. “MoneYou wil heel specifiek inspelen op de stijgende behoefte aan
duidelijkheid door eenvoudige producten aan te bieden die iedereen snapt. Zo kan iedereen
makkelijk zelf zijn financiën regelen”, aldus Liesbeth Rigter, Commercieel directeur
MoneYou België.
Twee spaarproducten, dubbel zo eenvoudig
Klanten van MoneYou kunnen kiezen tussen een Flex spaarrekening, ideaal voor
kortetermijnspaarders die toch willen genieten van een aantrekkelijke basisrente van 1,95%
aangevuld met een getrouwheidspremie van 0,40% op jaarbasis of een Plus spaarrekening,
die naast een mooie basisrente van 1,40% een aantrekkelijke getrouwheidspremie van
1,25% op jaarbasis biedt. “Bij MoneYou kiezen we er heel bewust voor om onze
spaarproducten te beperken tot producten waar de spaarder echt iets aan heeft. Zo wordt
de keuze voor het juiste spaarproduct een stuk eenvoudiger”, licht Liesbeth Rigter toe.
Baas over eigen geld
Dat de Belgische spaarder anno 2012 resoluut kiest voor de zekerheid en flexibiliteit van een
spaarboekje is een evidentie: op de Belgische spaarboekjes staat momenteel ruim 220
miljard euro. “Bij MoneYou gaan we bovendien voor een grote flexibiliteit: dankzij ons
online principe kunnen onze klanten 24/24 en 7 dagen op 7 via hun computer of
smartphone hun geld beheren. Hierbij hoeven onze klanten geen rekening te houden met
de openingsuren van een traditionele bank die samenvallen met de kantooruren”, aldus
Liesbeth Rigter. Ook de klantenservice is zowel via de website als telefonisch op flexibele
uren te bereiken.

U spaart, wij besparen
MoneYou beperkt zich bewust tot de kern van haar activiteiten: sparen. “Alle overbodige
randzaken laten wij bewust achterwege”, aldus Liesbeth Rigter, “ Zo hebben wij geen
agentschappen en hoeft de klant daar uiteraard ook niet voor te betalen. Hierdoor kunnen
we een aantrekkelijke rente aanbieden.” Veiligheid blijft daarbij een belangrijk gegeven: net
zoals in België waarborgt het Nederlandse garantiestelsel tot 100.000 euro per klant.
***
*

Over MoneYou
Onder de naam MoneYou biedt ABN AMRO Bank N.V. eenvoudige spaarproducten aan
aantrekkelijke voorwaarden voor mensen die op een flexibele manier zelf hun bankzaken in de hand
willen nemen. Sinds 2001 is MoneYou in Nederland een vertrouwde naam. De afgelopen jaren
sleepte MoneYou al tweemaal het “Gouden Spaarvarken”, de prijs voor de best renderende
spaarrekening op jaarbasis in de wacht. MoneYou betrad in 2011 de Duitse markt en biedt sinds
september 2012 ook in België spaarproducten tegen een aantrekkelijk rendement.

Voor meer informatie, surf naar onze website: www.moneyou.be
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