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ABN AMRO DirectInvest wordt MoneYou
Antwerpen, 12 November 2012 – ABN AMRO België en MoneYou kondigen vandaag aan dat ABN
AMRO DirectInvest spaarrekeningen op 10 november zijn omgezet in de nieuwe online MoneYou
spaarrekening. Met een duidelijk online spaarproduct aan een aantrekkelijk rendement genieten
DirectInvest klanten van eenvoud en flexibiliteit. Bovendien blijft het spaargeld van de
DirectInvest klanten bij ABN AMRO Bank N.V. in veilige en vertrouwde handen.

Op 10 november is de DirectInvest rekening van ABN AMRO omgezet in een MoneYou Flex
Spaarrekening waardoor klanten recht hebben op een basisrente van 1,95%, en op een
getrouwheidspremie van 0,40% op jaarbasis. De DirectInvest Plus spaarrekening is omgezet naar de
MoneYou Plus Spaarrekening die naast een mooie basisrente van 1,40% een aantrekkelijke
getrouwheidspremie van 1,25% op jaarbasis biedt.
“ Om de omschakeling te voltooien hoeven de spaarders zelf niets te ondernemen, alles wordt snel en
eenvoudig voor hen in orde gebracht ”, benadrukt Victor van der Kwast, Country Executive ABN
AMRO België en CEO ABN AMRO Private Banking België. Liesbeth Rigter, Commercieel directeur
MoneYou, vult aan: “ Met de overstap naar MoneYou genieten ABN AMRO DirectInvest spaarders
van een aantal gemakken en voordelen: ze kunnen hun geld zonder kosten, flexibel en eenvoudig,
100% online beheren ”.
Cliënten zijn al geïnformeerd over de omzetting. Voor cliënten die geen omzetting van hun rekening
wensten, zal de DirectInvest rekening worden afgesloten op het ogenblik dat de
getrouwheidspremie verworven is, namelijk 12 maanden na de laatste storting.

***
*

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 twee nieuwe online
spaarproducten tegen een aantrekkelijk rendement: de Flex en de Plus Spaarrekening. Met deze
spaarproducten wil MoneYou inspelen op de stijgende vraag naar eenvoud en transparantie.
Voor meer informatie, surf naar onze website: www.moneyou.be

Over ABN AMRO
ABN AMRO is een bank met Nederlandse roots die al sinds 1720 bestaat. Met kantoren in 23 landen en
ongeveer 23.000 medewerkers is de bank vandaag uitgegroeid tot een gespecialiseerde wereldspeler met een
volledig producten- en dienstenpakket aan particuliere, zakelijke en ‘Private Banking’-cliënten. De bank
ondersteunt haar cliënten met haar bancaire expertise, specialistische sectorkennis en selectieve
internationale netwerk. Daarnaast is ABN AMRO internationaal actief in enkele nichemarkten, zoals Energy,
Commodities & Transportation en Clearing. Op het gebied van Private Banking is de bank marktleider in
Nederland en bedient zij cliënten in 12 landen en gebiedsdelen.
Ook in België is ABN AMRO vandaag een gevestigde waarde. De bank is marktleider in de diamantsector (ook
op wereldvlak) en is gespecialiseerd in Private Banking. Voornaamste diensten zijn financiële planning, estate
planning, vermogensbeheer en beleggingsadvies. Naast een gedegen kennis van de lokale markt, kan de bank
een beroep doen op haar wereldwijde netwerk met sterke expertise in verschillende domeinen. ABN AMRO
Private Banking België heeft kantoren in Antwerpen, Brussel, Hasselt en Kortrijk. In de Euromoney Private
Banking Survey 2012 behaalde ABN AMRO Private Banking België de tweede plaats in de categorie Private
Banking Services Overall. De Private Banking Survey wordt elk jaar uitgevoerd door het toonaangevende
tijdschrift voor financiële informatie Euromoney Magazine.
Voor meer informatie, surf naar onze website: www.abnamro.be
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