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ABN AMRO Bank lanceert gratis MoneYou Spaarapp
Brussel, 16 oktober 2012 – Iets meer dan een maand na de succesvolle lancering van zijn twee
spaarproducten op de Belgische markt, biedt MoneYou nu ook een gratis Spaarapp voor Apple en
Android aan. “Zo wordt MoneYou niet enkel 100% online, maar ook 100% mobiel en is het voor onze
klanten nog eenvoudiger om hun geld altijd en overal te beheren”, klinkt het bij MoneYou. De
Spaarapps voor Windows 7 en tablet worden eind deze maand ter beschikking gesteld.
De MoneYou Spaarapp kan vanaf vandaag gratis en gemakkelijk gedownload
worden via http://www.moneyou.be/nl/mobiele-apps.aspx en onmiddellijk
geïnstalleerd worden. Dankzij de app kunnen smartphonegebruikers een
rekening openen, hun saldo controleren en geld overschrijven van hun spaarnaar hun zichtrekening. Bovendien kan iedereen de Spaarapp downloaden en
testen, zelfs zonder klant te zijn bij MoneYou.
Uw spaarrekening steeds op zak
“Één van de belangrijke voordelen van ons online principe is dat wij een zeer
grote flexibiliteit kunnen bieden. Zo kan de spaarder zijn geld 24/24 en 7 dagen
op 7 zelfstandig beheren, zonder rekening te moeten houden met de
openingsuren van een traditionele bank”, verklaart Liesbeth Rigter,
Commercieel directeur MoneYou België, “Door de ontwikkeling van een
mobiele Spaarapp willen we die flexibiliteit nog een stap verder drijven. Nu
hoeven onze klanten zelfs niet eens meer achter hun pc te zitten, maar hebben ze hun spaarrekeningen
steeds op zak. Dit is meteen ook een voorbeeld van hoe wij bij MoneYou steeds proberen beter na te
denken om voordeel voor onze klanten te creëren.”
Onder de naam MoneYou lanceerde ABN AMRO Bank N.V. op 5 september 2012 twee nieuwe online
spaarproducten in België. De bank speelde hiermee heel concreet in op de stijgende vraag naar
eenvoudige producten: 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.
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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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