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20 oktober 2021

Meer klanten ABN Amro moeten rente betalen
over hun spaargeld
Meer klanten van ABN Amro moeten de bank binnenkort rente betalen over hun spaargeld.
Rekeninghouders met in totaal meer dan honderdduizend euro aan spaargeld betalen over iedere euro boven die grens
straks 0,5 procent rente. Nu speelt dit alleen nog voor mensen met minstens 150 duizend euro spaargeld.
De verlaging van de grens voor negatieve rentes gaat op 1 januari in, kondigde de bank op zijn site aan. ABN Amro en
andere Nederlandse banken brengen de laatste jaren bij steeds meer spaarders kosten in rekening. Zij moeten namelijk
zelf ook een rente betalen over het overtollige spaargeld dat ze wegzetten bij de Europese Centrale Bank (ECB).
Particulieren en bedrijven zijn de laatste jaren juist steeds meer gaan sparen, wat banken geld kost.
Door de grens voor negatieve rentes te verlagen verwacht ABN Amro dat voortaan 5 procent van zijn klanten rente
moet betalen voor het aanhouden van spaargeld bij de bank. Toen het nanciële concern het afgelopen voorjaar de
grens voor negatieve rentes ook al verlaagde, zei ABN Amro dat zo'n 3 procent van de klanten daardoor zou worden
geraakt.
ING, Rabobank en de Volksbank, het moederbedrijf van SNS, ASN Bank en RegioBank, brachten sinds juli al een half
procent rente in rekening bij klanten met meer dan een ton aan spaargeld.
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ABN Amro trekt 90 miljoen euro extra uit voor
compenseren klanten
ABN Amro trekt 90 miljoen euro extra uit voor het compenseren van klanten
die een te hoge rente hebben betaald op een lening. De regeling die de bank
eerder was... 
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31 december 2021

Geldbelangen dient klacht in tegen directieleden
Crédit Agricole
Stichting Geldbelangen heeft bij Tuchtrecht Banken een klacht ingediend
tegen twee directieleden van de Nederlandse tak van Crédit Agricole. De
claimstichting vindt... 
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SNS en RegioBank compenseren ook te veel betaalde
rente klanten
SNS en RegioBank gaan, net als de andere grote Nederlandse banken, klanten
die een te hoge rente hebben betaald op een lening compenseren. 
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Rabobank komt met compensatieregeling rond
variabele rente
Rabobank gaat in januari klanten met een doorlopend consumentenkrediet
een compensatievoorstel doen voor te veel betaalde variabele rente. 
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Interbank lijdt nederlaag in rentekwestie doorlopend
krediet
Kredietverstrekker Interbank heeft een nederlaag geleden voor
klachteninstituut Ki d in de slepende zaak over te hoge rentes die klanten
met doorlopend krediet... 

