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“Direct Sparen, direct resultaat”
MoneYou wil sparen eenvoudiger maken met de lancering van Direct Sparen,
een spaarrekening met één rentetarief, zonder getrouwheidspremie
Antwerpen, 29 april 2014 – MoneYou, een merk van ABN AMRO, lanceert onder de naam MoneYou
Direct Sparen een nieuw spaarproduct op de Belgische markt. Deze nieuwe spaarrekening biedt, met
een netto rente van 1,40% (bruto-rente van 1,87% min 25% roerende voorheffing), een antwoord op
de frustraties van de Belgische spaarder over complexe spaarproducten met ingewikkelde
getrouwheidspremies. MoneYou Direct Sparen is bovendien niet alleen eenvoudiger, maar is in
bepaalde gevallen ook voordeliger dan een traditionele gereglementeerde spaarrekening, zelfs na
aftrek van de roerende voorheffing die op deze spaarrekeningen betaald dient te worden.

Direct Sparen, Direct resultaat!
Met MoneYou Direct Sparen introduceert MoneYou vandaag een spaarrekening, die een netto rente van
1,40% (bruto rente van 1,87% min 25% roerende voorheffing) opbrengt. MoneYou houdt de wettelijk
verplichte roerende voorheffing van 25% in voor de klant. De rente wordt 3-maandelijks uitbetaald aan
de klant. De spaarrekening is, net als de andere spaarproducten van MoneYou, 100% online, en kan
volledig gratis geopend worden via de website. “Direct Sparen is vooral interessant voor spaarders die
een bepaald bedrag willen parkeren op een spaarrekening, omdat ze dit geld tijdelijk, minder dan een
jaar, niet nodig hebben, maar toch willen dat het een aantrekkelijke rente opbrengt,” verklaart Liesbeth
Rigter, Commercieel directeur MoneYou België.
Eenvoud troef
MoneYou Direct Sparen biedt daarbij ook een antwoord op de vraag van de spaarder naar een
eenvoudiger systeem met één transparant rentetarief. “Het Belgische systeem met
getrouwheidspremies is ongelofelijk ingewikkeld, dat horen wij ook vaak van onze klanten. Zo’n systeem
vind je bovendien in geen enkel ander Europees land terug.” licht Liesbeth Rigter toe. “Daarom willen wij
met deze spaarrekening een eenvoudig alternatief bieden: een simpel product, waarbij je onmiddellijk
weet wat het opbrengt, hoe lang je je spaargeld ook op de rekening laat staan. Dit kadert overigens
perfect binnen onze visie dat geld sparen op een eenvoudige en flexibele manier voor iedereen mogelijk
moet zijn.”
Niet gereglementeerd
Om te kunnen werken met één rentetarief en een trimestriële betaling van de rente kiest MoneYou
bewust voor een niet-gereglementeerde spaarrekening. Het spaargeld op deze rekening is echter net zo
beschermd als het spaargeld op een Flex Sparen en Plus Sparen rekening. Al het spaargeld op deze
rekeningen tot een maximum van 100.000 euro per persoon per bank valt onder het Nederlands
depositogarantiestelsel.

Geen fiscale voordelen, wel een aantrekkelijk spaarrendement
De fiscaal gunstige regeling, met de vrijstelling van de roerende voorheffing tot 1.900 euro rente en een
roerende voorheffing van 15% voor rentes hoger dan dat bedrag, is niet van toepassing voor MoneYou
Direct Sparen. Het belastingpercentage is namelijk 25% op het volledige rentebedrag. Daar tegenover
staat echter een rente die zelfs na aftrek van de roerende voorheffing nog steeds een zeer goed
alternatief is voor spaargeld dat korter dan een jaar op een spaarrekening staat.
Direct, Flex en Plus*
Direct Sparen is het derde spaarproduct van ABN Amro Bank NV in België. In september 2012
introduceerde de Nederlandse bank onder de naam MoneYou al de gereglementeerde producten Flex
en Plus. Flex Sparen is ideaal voor spaarders die van plan zijn hun geld regelmatig af te halen, maar toch
willen genieten van een goede basisrente van 1,15% aangevuld met een getrouwheidspremie van 0,40%
op jaarbasis. Spaarders die hun geld zeker in periodes van 12 maanden willen vastzetten, kiezen het best
voor Plus Sparen. Naast een basisrente van 0,50% krijgen ze immers ook een aantrekkelijke
getrouwheidspremie op jaarbasis van 1,25% verworven na exact 1 jaar. Indien spaarders hun geld korter
dan 1 jaar opzij willen zetten dan is het niet-gereglementeerde Direct Sparen het meest geschikte
spaaralternatief. Het rentedragend spaargeld voor alle spaarrekeningen tezamen is gemaximeerd op
1.000.000 euro per klant. Voor Direct Sparen geldt een maximum van 150.000 euro.

***
*
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 in Nederland 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. Spaargids.be bekroonde de MoneYou Plus Spaarrekening tot “Spaarrekening van het jaar 2013”.
Voor meer informatie, surf naar onze website: www.moneyou.be
Voor een interview en/of bijkomende informatie, gelieve contact op te nemen met:
Marcel Schün
Mail: pers@moneyou.be
Tel. : 0475/95.97.47

* De rentetarieven kunnen steeds worden aangepast. Een rentewijziging wordt minimaal één week voor de dag dat
de rente wordt aangepast gecommuniceerd via de email, de website en de persoonlijke pagina.

