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snsbank.nl

Dichterbij kan uw bank niet zijn
Makkelijk uw bankzaken regelen op het moment dat het u het beste uitkomt. Dát
is het uitgangspunt van SNS bank. Wij proberen het onze klanten daarom op verschillende manieren zo eenvoudig mogelijk te maken. Dat deden we vroeger en dat
blijven we doen. Door producten te ontwikkelen op die gebieden waar we goed in
zijn: beleggen, sparen en hypotheken. Maar ook door onze klanten zélf te laten
bepalen op welke manier zij hun bankzaken willen regelen bij SNS bank. Via het
kantoor, door een huisbezoek van een adviseur, per telefoon of via internet.
SNS bank en Kampen zijn nauw met elkaar verbonden. Al sinds de opening van het
eerste kantoor in Kampen, wat ongeveer in 1820 geweest moet zijn, kunnen de
Kampenaren terecht in het bankkantoor. Maar tijden veranderen; zo ook de
mogelijkheden waarop mensen contact kunnen leggen met -wat nu is- SNS bank.
Geheel aangepast aan deze tijd kunnen bankzaken tegenwoordig op vele manieren
afgehandeld worden. Zo is het al gebruikelijk om 24 uur per dag de mogelijkheid te
hebben geld via de geldautomaat op te nemen. De deuren van onze kantoren staan
uiteraard nog steeds open voor advies. Afgestemd op de wensen van onze klanten
zijn de mogelijkheden de laatste jaren steeds verder uitgebreid. Bankzaken kunnen
ook per telefoon geregeld worden of zelfs thuis door een afspraak te maken met een
van onze adviseurs.
Geheel in het teken van de tijd neemt internet een steeds belangrijker plaats in.
Nooit meer door de regen naar de brievenbus, altijd op de hoogte van de laatste
financiële stand van zaken. Dat is de wens van veel klanten anno 2001. SNS bank
speelt zo goed mogelijk op deze wensen in. En dat lukt.
SNS Internet Bankieren en SNS Internet Beleggen worden door gebruikers en journalisten regelmatig uitgeroepen tot een van de beste internetdiensten van
Nederland. De primeur die SNS bank in 2000 behaalde met de introductie van SNS
Internetsp@ren zette de Nederlandse bankwereld op zijn kop. De ongekend hoge
rente die zonder voorwaarden werd verstrekt dwong andere banken om snel het
voorbeeld van SNS bank te volgen.
SNS bank is uiteraard blij met de innovatieve voorsprong die het medium internet
de bank geeft. Toch blijft ons uitgangspunt dat onze klanten zo eenvoudig mogelijk
hun zaken met SNS bank moeten kunnen regelen, op de manier die hen het beste
uitkomt.
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Resultaten uit het verleden
zijn voor één keer wel
een garantie voor de toekomst.

1E PRIJS
BLUE SKY RATINGS™
MAART 2000

2E PRIJS
BELEGGER.NL
3E KWARTAAL 2000

2E PRIJS
BELEGGER.NL
4E KWARTAAL 2000

1E PRIJS CASH
GROOT BELEGGERSONDERZOEK
FEBRUARI 2001

ALL-OVER ☛ ☛ ☛ ☛
EMERCE
FEBRUARI 2001

Onafhankelijk
onderzoek van dit
toonaangevende,
internationale
onderzoeksbureau
heeft SNS Internet
Beleggen uitgeroepen tot de beste
internet broker van
Nederland.
Bovendien staat de
beleggingssite van
SNS bank als enige
Nederlandse bank in
de Europese Top 10
vermeld.

In de totaalscore
van het tevredenheidsonderzoek
van Belegger.nl
scoorde SNS bank
in de gehele breedte
goed en eindigde
daarmee op
de tweede plaats.
In de categorie
‘Koers- en Marktinformatie’ behaalde
de beleggingssite
van SNS bank de
toppositie.

Na grondige analyse
van de Nederlandse
online beleggersmarkt scoorde
SNS bank op alle
criteria goed en
staat met een zeer
evenwichtig aanbod
op de tweede plek.
Nieuwe diensten
zijn onder meer
realtime koersalerts
en de mogelijkheid
een schaduwportefeuille bij te
houden.

In het Groot
Beleggersonderzoek
2001 van het tijdschrift Cash eindigde SNS bank als
aanbieder van on
line beleggen met
een rapportcijfer
van 7,8 op de eerste
plaats. SNS bank is
in Nederland de
meest ervaren
internet broker, die
zich onderscheidt
door een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.

Emerce roemde de
prima, all-over performance van de
beleggingssite van
SNS bank.
Daarnaast valt de
site tevens op vanwege haar eenvoud.
En dan met name
de wijze waarop
de uitgebreide
mogelijkheden van
on line beleggen
en bankieren helder
en duidelijk worden
uitgelegd.

Zelf beleggen via snsbank.nl, nét even slimmer.
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Loop eens binnen bij een van onze kantoren in Kampen. U vindt ons op de Lelystraat
47 en de Burgwal 41. Op het laatstgenoemde kantoor staat zelfs een speciale internetzuil waarop een van onze medewerkers u graag een demonstratie geeft van de
internetdiensten van SNS bank. Wilt u liever op een andere manier contact leggen
met SNS bank? Dat kan. Bel ons gratis informatienummer 0800 - 18 80 of kijk op
internet: snsbank.nl Wij zijn u graag van dienst.

☛

DE INTERNETPRODUCTEN VAN SNS BANK.
SNS Internet Bankieren
Vanaf de introductie van SNS Internet Bankieren is het product een groot succes.
Dat is eigenlijk geen verrassing. Wie wil geen gebruik maken van een product dat
het leven zoveel eenvoudiger maakt?
Nooit meer naar de bank om overschrijvingen weg te brengen. Altijd zelf bepalen
wanneer u uw betalingen verricht en in één oogopslag een overzicht van het
actuele saldo en de transacties die de afgelopen week zijn uitgevoerd op al uw
rekeningen.
Met SNS Internet Bankieren regelt u al uw betalingsverkeer in een handomdraai.
Eén muisklik en u heeft uw acceptgiro’s betaald. Of u geeft betalingsopdrachten in
die nu of in de toekomst verwerkt moeten worden. Automatisch sparen was nog
nooit zo eenvoudig, terwijl u ook automatische betalingen eenvoudig invoert,
wijzigt of verwijdert. Tenslotte kunt u de gegevens van regelmatige uitgaven
opslaan in een adresboek, bijvoorbeeld het betalen van de telefoonrekening.
Erg handig zijn de zogenaamde transactie-@ttentie en saldo-@ttentie. Dit betekent
concreet dat u via uw mobiele telefoon of per e-mail een seintje krijgt als een
bepaalde overboeking op uw rekening is bijgeschreven of als uw saldo een vooraf
opgegeven grens bereikt. Bijvoorbeeld, als uw salaris is gestort, of juist als ‘roodstand’ op uw rekening dreigt.
U leest het; er is alle reden om ook voor de makkelijkste manier van bankieren te
kiezen: 7 dagen per week, 24 uur per dag, SNS Internet Bankieren!
Deelname aan SNS Internet Bankieren is gratis. U heeft alleen een digipas, toegang
tot internet en een SNS Privérekening nodig om gebruik te maken van internetbankieren. Deze digipas kost éénmalig f 19,95. Kiest u voor een saldo-overzicht per
kwartaal in plaats van een periodiek rekeningafschrift, dan is de digipas gratis.
Nieuwsgierig?
SNS Internet Bankieren is bijzonder toegankelijk. De internetpagina’s zijn helder
en overzichtelijk ingericht. Eigenlijk wijst het zich allemaal vanzelf. Wilt u toch
eerst even kijken wat er allemaal mogelijk is? Ga dan snel naar snsbank.nl en bekijk
de virtuele rondleiding.
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SNS Internet Beleggen
Met SNS Internet Beleggen laat u de beurs bij u over de vloer komen. U kunt via
internet zelf aan- en verkooporders doorgeven en op elk moment van de dag en
overal ter wereld een actueel portefeuilleoverzicht opvragen. De status van uw
lopende orders bekijken, het laatste beleggingsnieuws lezen en koers- en researchinformatie gratis ophalen. Direct handelen op de beursvloer tegen de laagste
kosten. Een seintje krijgen als uw favoriete fonds een bepaalde (vooraf ingestelde)
onder- of bovenwaarde bereikt. En dat alles zonder de persoonlijke service te verliezen die u van SNS bank mag verwachten.
Dagelijks raadplegen duizenden beleggers hun portefeuille via deze site. Beleggen
via internet is niet voor niets een succes!
Test vrijblijvend het beste beleggingsrecept
Als u nog niet via internet belegt adviseren wij u eens rustig rond te kijken op snsbank.nl en gebruik te maken van de zogenaamde schaduwportefeuilles. In deze
portefeuilles wordt het rendement van al uw -gewenste- beleggingen waarheidsgetrouw bijgehouden zonder dat u het geld echt investeert. Vaste internetbeleggers
gebruiken de schaduwportefeuilles ook: bijvoorbeeld om nieuwe strategieën uit te
proberen, rendementen te berekenen en een persoonlijk koersscherm samen te
stellen. U kunt maximaal 10 fictieve portefeuilles bijhouden, ook met online
koersinformatie; gratis!
Er is meer…
Natuurlijk vindt u op snsbank.nl ook alle informatie over de producten en diensten
van SNS bank. Bijvoorbeeld over hypotheken en verzekeringen. En dat is nog niet
alles. Bijvoorbeeld onze echte internetspaarrekening. Sparen via internet met een
zeer aantrekkelijk rentepercentage. Heeft u juist geld tekort dan kunt u via internet een SNS Persoonlijke Lening of Doorlopend Krediet aanvragen. Op termijn volgen ook hypotheekadviesmodules, verzekeringsoffertes en een persoonlijke pagina
voor iedere klant.
U ziet het: zo gemakkelijk was het regelen van uw bankzaken nog nooit. Neem eens
een kijkje op snsbank.nl en overtuig uzelf!
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