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Geen deel van hierdie verslag is daarop gemik om amptelike finansiële advies aan enige spesifieke 
persoon of groep persone te gee nie. Solidariteit en/of enige verwante organisasies of instellings 
aanvaar geen verantwoordelikheid vir die manier waarop enige deel van hierdie verslag gebruik 
word nie.

Hoewel daar gepoog is om inligting wat deur die betrokke banke in hul prysliteratuur verskaf word 
en op hul telefoniese hulplyne aangebied word akkuraat oor te dra, mag foute moontlik in die 
transkripsie en/of vertolking van die data voorkom. Solidariteit en/of enige verwante organisasies of 
instellings waarborg nie die akkuraatheid van die data nie en aanvaar geen verantwoordelikheid vir 
enige gevolge wat onakkurate data moontlik kan hê nie. 
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Inleiding

Die Solidariteit Bankkosteverslag vir 2015 word in verkorte vorm uitgereik as deel van 'n verandering om die 
verslag in die eerste helfte van elke kalenderjaar uit te reik pleks van in die tweede helfte van elke jaar. Hierdie 
verandering sal die Bankkosteverslag vir 'n langer tydperk elke jaar nuttig maak vir bankkliënte, aangesien die 
meeste groot banke in Suid-Afrika veranderde fooie aan die begin van die kalenderjaar implementeer.

Aangesien die Bankkosteverslag vir 2015 'n tussentydse verslag is, is dit nie so omvattend soos die vorige vyf 
verslae nie. 'n Omvattende verslag sal weer in die eerste helfte van 2016 uitgereik word. Vanjaar se 
tussentydse Bankkosteverslag dek net die rekeninge wat die vyf grootste banke aan mense met lae inkomste 
bemark en die bondel-rekeninge wat aan die middelinkomstesegment van die mark bemark word. Vanjaar se 
verslag dek hierdie 12 rekeninge of rekeningopsies wel omvattend.

Hierdie tussentydse verslag sal nogtans vir die meerderheid kliënte van banke in Suid-Afrika van belang en 
nuttig wees om te besluit watter bankrekening hulle die minste sal kos vir hulle spesifieke behoeftes.

Vir meer gedetailleerde inligting oor spesifieke onderwerpe soos straffooie (“dishonour fees”) ('n onderwerp 
wat steeds problematies is), koste van kitsbankonttrekkings by ander banke se kitsbanke, betaal-per-
transaksie-rekeninge (PAYT-rekeninge) teenoor bondelrekeninge, en koste van kontant- en tjekdeposito's, 
lees die Solidariteit Bankkosteverslag vir 2014. Hierdie afdelings sal in die omvattende verslag vir 2016 met die 
jongste inligting bygewerk word.

 Die afkorting “PAYT” vir “pay as you transact” word verder in hierdie verslag gebruik om na hierdie rekeninge, waar ’n afsonderlike fooi vir elke transaksie gehef word, 
te verwys.
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12

transaksies

17

transaksies

24

transaksies

29

transaksies

Monthly admin fee 1 1 1 1

Card purchase (swipe) 2 3 5 6

Withdraw cash at point of sale 2 2 2 2

Withdraw at own ATM (R500) 0 1 1 1

Withdraw at own ATM (R1 000) 0 0 1 2

Own ATM balance enquiry 1 1 1 1

SMS update subscription 1 1 1 1

SMS update notifications 12 17 24 29

Internet banking subscription 1 1 1 1

Internet banking payment 2 3 5 6

Beneficiary SMS notification 2 3 5 6

Scheduled payment (internal) 1 1 1 1

Scheduled payment (external) 1 1 1 1

Debit order (internal) 2 3 4 5

Debit order (external) 2 3 4 5

Die transaksieprofiele word nie volgens inkomstevlak gedefinieer 
nie maar eerder volgens die getal transaksies op elke profiel. Feitlik 
geen fooie, buiten kontantonttrekkings en -deposito's by sommige 
van die banke, wissel volgens die betrokke bedrag nie. Gevolglik is 
dit meer gepas om die getal transaksies pleks van die inkomste van 
die rekeninghouer as eerste riglyn te gebruik. Breedweg styg die 
getal transaksies deur kliënte egter wel namate hul inkomste 
toeneem. 

Soos in die verlede is die transaksieprofiele opgestel volgens riglyne 
wat ooreenstem met die riglyne wat die banke op hulle webwerwe 
en in hulle promosiemateriaal verskaf. Hierdie riglyne sluit in: 

• min kontantonttrekkings en geen kontantdeposito's of 
gebruik van tjeks nie; 

• min kontak met kitsbanke (OTM's);
• geen fisiese besoeke aan 'n banktak nie – eerder 

internetbankdienste; 
• die gebruik van SMS-kennisgewings oor aktiwiteit op die 

bankrekening; 
• geen voorsiening vir 'n oortrokke rekening nie; en
• geen internasionale transaksies nie.

Die verslag handel ook slegs oor die bankkoste van persoonlike 
transaksierekeninge. Die koste van kredietprodukte soos 
kredietkaarte, oortrekkingsfasiliteite, voertuigfinansiering, 
huislenings en persoonlike lenings word dus nie in hierdie verslag 
behandel nie. Daar is te veel verskillende produkte van dié aard en 
te veel moontlike kombinasies van en variasies op sulke produkte 
om vergelykings te kan tref wat vir baie verbruikers relevant is. 
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Die transaksieprofiele wat in die Solidariteit Bankkosteverslag vir 2015 gebruik word, is dieselfde as wat in 2013 en 2014 se verslae gebruik is. 

2.   Metode van vergelyking en transaksieprofiele

   Die Engelse terminologie word hier gebruik, vir makliker vergelyking met die banke se terminologie in bemarkingsmateriaal.2
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Nie een van die vyf banke het van 2014 tot 2015 baie groot 
veranderinge gemaak aan die struktuur van hulle rekeninge wat aan 
mense met lae inkomste bemark word nie. Ten opsigte van die 
vlakke van fooie wat op hierdie rekeninge gehef word, het 'n paar 
beduidende veranderinge wel plaasgevind. FNB se EasyAccount en 
Standard Bank se AccessAccount het meer aggressief met Capitec 
se Global One-rekening begin meeding. Absa se Transact-rekening 
is steeds mededingend, al het die fooie daarop effens gestyg. 

Nedbank het wel sommige fooie op sy Ke Yona-rekeninge verlaag, 
maar nie naastenby genoeg om op hierdie vlak van die mark werklik 
met die ander vier banke mee te ding nie.
Capitec self het sy fooie vir kontantonttrekkings in 2015 effens 
verhoog, maar sy praktyk om rente op enige saldo in sy kliënte se 
rekeninge te betaal, verseker steeds dat totale bankkoste 
mededingend bly.

3.   Rekeninge wat aan mense met lae inkomste bemark word

Op die transaksieprofiel wat net 12 transaksies insluit, as die 
uitwerking van rente op 'n saldo in 'n Capitec-rekening nie in ag 
geneem word nie, is dit FNB se EasyAccount wat die goedkoopste 
is, met 'n koste van net R17,25 per maand. Dit word gevolg deur 
Absa se Transact-rekening met 'n koste van R24,25 en Standard 
Bank se AccessAccount op die PAYT-opsie met R25,20. Capitec is 
vierde met R31,90, met Nedbank se Ke Yona-rekening vêr agter. 

'n Capitec-kliënt met 'n gemiddelde saldo van R5 000 dwarsdeur 
die maand sal egter R18,37 rente ontvang teen 'n koers van 4,5%, 
wat Capitec in die eerste plek plaas met 'n netto koste van R13,53 
per maand op hierdie transaksieprofiel. 
Op die transaksieprofiel met 17 transaksies per maand is die 

volgorde soortgelyk, maar Capitec sak terug tot in die tweede plek 
(ná FNB) selfs al word R18,37 rente op 'n gemiddelde saldo van R5 
000 in aanmerking geneem. 

Op die EasyAccount het FNB twee belangrike veranderinge 
aangebring wat hom in staat gestel het om doeltreffender met 
Capitec mee te ding wat koste betref. Die koste van 'n interne 
debietorder is van R1,50 tot nul verlaag, en die koste van 'n 
internetbetaling (EFT) is van R3,20 tot R1,50 verlaag. FNB het 
sekere ander fooie verhoog, soos die fooie vir onttrekkings by ’n 
kitsbank en vir eksterne debietorders, maar nie genoeg om die 
voordele van die ander fooie wat verlaag is, te neutraliseer wanneer 
dit met hierdie transaksieprofiele gemeet word nie. 3

  FNB bied 'n “savings pocket” op sy EasyAccount aan, waar rente teen 'n koers van 4,75% verdien word (baie hoër as die koerse op die “savings pockets” op FNB se 
ander rekeninge) op saldo's onder R20 000. Koerse daal skerp tot 1,25% tot 2,25% wanneer meer as R20 000 in die “savings pocket” geplaas word. Hierdie “savings 
pocket”-benadering is glad nie goeie mededinging vir Capitec se rente-aanbod nie, aangesien dit hoogs onwaarskynlik is dat kliënte met lae inkomste beduidende 
bedrae van hulle geld na die “savings pocket” sal verskuif. In teenstelling daarmee verdien 'n Capitec-kliënt rente op enige bedrag in die gewone rekening – niks hoef na 
'n “pocket” oorgeplaas te word nie. Die “savings pocket” van FNB lyk meer na 'n siniese bemarkingspoging as na 'n werklike poging om met Capitec mee te ding – 'n 
manier om te adverteer dat rente aangebied word, wel wetende dat min kliënte werklik hierdie rente sal verdien. Om hierdie rede word FNB se “savings pocket” op 
die EasyAccount nie in hierdie vergelyking ingesluit nie.
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Dit is belangrik om daarop te let dat FNB nie soos Capitec en soos 
Absa se Transact-rekening vaste fooie op onttrekkings by ’n 
kitsbank hef nie. FNB se kontantonttrekkingsfooie styg vinnig 
namate die bedrag wat onttrek word, styg. Dit kan maklik 
veroorsaak dat 'n kliënt wat nie waaksaam is nie, se bankkoste 
beduidend styg.

Absa het nie beduidende veranderinge aan sy Transact-rekening 
gemaak nie – bloot die meeste van die fooie effens verhoog, maar 
nie genoeg om die rekening kostegewys onmededingend te maak 
nie. 

Sommige van die rekeninge, soos Standard Bank se AccessAccount 
op die Plus-opsie en al drie opsies op Nedbank se Ke Yona-
rekening is, wat koste betref, glad nie mededingend nie.

Standard Bank se AccessAccount op die Plus-opsie vereis ’n  fooi 
van R59 per maand in ruil vir net agt gratis transaksies uit 'n 

gespesifiseerde lys, wat dit 'n tipiese voorbeeld maak van 'n 
rekening wat in sommige maande tot onverwags hoë bankkoste sal 
lei. Die AccessAccount op die PAYT-opsie is egter vanjaar baie 
meer mededingend as gevolg van die afskaffing van fooie op 
kontantonttrekkings kasregisters, fooie vir internetbetalings (EFT) 
en interne debiet- en stoporders. Dit is steeds nie die goedkoopste 
van hierdie rekeninge nie, maar die gerief van Standard Bank se 
duisende AccessPoints dwarsoor die land kan vergoed vir hierdie 
geringe bykomende koste vir baie kliënte.

Wat koste betref, kan daar nie veel oor Nedbank se Ke Yona-
rekening gesê word nie, behalwe dat hoewel dit die rekening met 
die meeste opsies is (altesaam drie), nie een van hierdie opsies 
hoegenaamd mededingend ten opsigte van koste is nie. Die PAYT-
opsie se intekenfooi vir SMS-kennisgewings en internetbankdienste 
is afgeskaf, maar steeds kom dit voor dat daar geen rede is hoekom 
iemand wat bankkoste wil bespaar, enige Ke Yona-rekening bo 'n 
rekening van die vier mededingers sal kies nie.

4



25

4.   Rekeninge wat aan die middelinkomstemark bemark word

In vorige Bankkosteverslae is die ondergang van PAYT-rekeninge 
op die vlak van die middelinkomstemark bespreek. Hierdie tendens 
het in 2015 voorgeduur. FNB het selfs die PAYT-opsie op sy Gold-
rekening heeltemal afgeskaf.

By Absa, Standard Bank en Nedbank se rekeninge vir die 
middelinkomstemark is dit nie finansieel sinvol om die PAYT-
rekening bo die gelykwaardige bondelrekening te kies nie. Selfs met 
die basiese transaksieprofiel met net 12 transaksies is die PAYT 
Gold-rekening van Absa en die PAYT Savvy-rekening van Nedbank 

duurder as hulle bondel-eweknieë, terwyl die PAYT Elite-rekening 
van Standard Bank net effens goedkoper as sy bondel-ekwivalent is. 
Op al drie die ander transaksieprofiele is die PAYT-rekeninge vir 
die middelinkomstemark van al drie hierdie banke beduidend 
duurder as hulle ekwivalente bondelrekeninge.

'n Vergelyking van die bondelrekeninge wat aan die 
middelinkomstemark bemark word, asook Capitec se rekening, 
toon die volgende:

Capitec se Global One-rekening is verreweg die goedkoopste van 
hierdie rekeninge, selfs al word geen rente in aanmerking geneem 
nie. 'n Ligte gebruiker met 12 transaksies per maand sal net R31,90 
per maand betaal. Met R36,75 renteverdienste op 'n gemiddelde 
saldo van R10 000 sou so ’n gebruiker in effek geen fooie betaal nie. 
Namate die getal transaksies toeneem, styg die koste van Capitec se 
PAYT Global One-rekening wel, maar selfs met 29 transaksies per 
maand (koste van R80,50, voor enige rente) is dit steeds laer as die 
mededingende rekeninge in hierdie kategorie.

Onder die ander vier banke is die fooie soortgelyk, met die 
maandelikse bondel-fooi wat wissel van R95 vir Standard Bank se 
Elite Plus-rekening tot R100 vir FNB se Gold Cheque Unlimited-
rekening, met Absa se Gold Value Bundle-rekening op R98 en 
Nedbank se Savvy Plus-rekening op R99. Met 'n verskil van net R5 
tussen die maandelikse bondel-fooie vir hierdie rekeninge sal 'n 
verbruiker se besluit tussen die rekeninge hoofsaaklik beïnvloed 

word deur wat by die bondel ingesluit word en wat uitgesluit word, 
asook enige voordelige “ekstras” soos beloningsprogramme. 'n 
Volledige ontleding van beloningsprogramme val buite die bestek 
van hierdie verslag, hoewel 'n kort aantekening hieronder ingesluit 
word.

Verskeie soorte transaksies val buite die bondels vir hierdie 
rekeninge, maar in die transaksieprofiele wat in die Solidariteit 
Bankkosteverslag gebruik word, is die fooie vir kennisgewings aan 
derde partye, spesifiek die fooie om die begunstigde van 'n 
elektroniese fondsoordrag (EFT) per SMS in kennis te stel dat die 
betaling plaasgevind het, die enigste gereelde fooie wat die koste 
van hierdie rekeninge bo die nominale maandelikse fooie laat styg. 
Vir Absa is hierdie fooi 80c, vir FNB is dit R1,15 en Standard Bank se 
fooi is R1,00. Nedbank hef geen fooi vir hierdie diens op die Savvy 
Plus-rekening nie.
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In die middelinkomstesegment van die mark is Standard Bank met 
sy Elite Plus-rekening in die tweede plek (ná Capitec) in drie van die 
vier transaksieprofiele, slegs getroef met R1 deur Nedbank se Savvy 
Plus-rekening op die transaksieprofiel met 24 transaksies.

Nedbank se Savvy Plus-rekening word self ook net-net deur 
Standard Bank geklop op die laagste twee transaksieprofiele, maar 
dit is die duurste op die laaste transaksieprofiel omdat daar vir die 
vyfde kontantonttrekking in elke maand betaal moet word.
Absa se Gold Value Bundle-rekening is in die vierde plek in drie van 
die transaksieprofiele en in die derde plek op die laaste 
transaksieprofiel, en hy word elke keer gevolg deur FNB se Gold 
Unlimited-rekening, wat in die laaste plek is behalwe in die laaste 
transaksieprofiel, waar Nedbank effens duurder is.

Omdat die kosteverskille tussen die bondel-rekeninge vir die 
middelinkomstemark van hierdie vier banke so klein is, sal ander 
faktore waarskynlik bepalend wees in kliënte se keuse van 'n bank. 
Onder hierdie faktore is eenvoudige dinge soos die ligging van takke 
of die vriendelikheid van personeel by 'n spesifieke tak, maar soos 
elektroniese bankdienste toenemend die norm geword het, het 
hierdie fisiese faktore al minder belangrik geword.

Nog 'n stel faktore wat die banke gebruik om kliënte te lok, is 

4.1 Waarde uit ekstras?

sinergieë tussen produkte wat tot afslag lei. Byvoorbeeld, Absa bied 
verlaagde fooie op sy Value Bundle-rekeninge vir 'n rekeninghouer 
wat ook 'n Absa-kredietkaart, -huislening of -voertuigfinansiering 
het, asook afslag op 'n gade se bankkoste. Standard Bank het 
byvoorbeeld ook afslag op ’n rekening vir 'n Elite Plus-
rekeninghouer se gade.

Nog 'n differensieerder wat die banke in hierdie verslag (Capitec 
uitgesluit) gebruik, is die sogenaamde beloningsprogramme. Absa 
het Absa Rewards, FNB het eBucks, Standard Bank het UCount en 
Nedbank het Greenbacks. Daar kan geargumenteer word dat 
hierdie beloningsprogramme belangriker bemarkingsinstrumente is 
as kosteverskille wat enkele rande bedra.

Op die bondel-rekeninge vir die middelinkomstemark sluit FNB 
toegang tot sy eBucks-beloningsprogram gratis in, terwyl Absa R21 
per maand vra vir toegang tot Absa Rewards; Standard Bank vra 
R20 vir toegang tot UCount en Nedbank hef R17 vir toegang tot 
Greenbacks. Die voorvereistes om “belonings” op hierdie 
verskillende programme te verdien, wissel aansienlik, en so ook die 
maniere om die belonings wat verdien is, op te eis. Kliënte wat in 
hierdie beloningsprogramme belang stel, moet hulle huiswerk 
deeglik doen voordat hulle besluit watter bank om te ondersteun, 
en hulle moet ook bewus wees van die feit dat die bepalings en 
voorwaardes van hierdie programme dikwels sonder kennisgewing 
kan verander.

Nedbank hef egter ’n fooi van R4 per kontantonttrekking by 'n 
kasregister, terwyl die ander drie dit gratis insluit. Nedbank sluit wel 
vier gratis kontantonttrekkings per maand in by sy eie kitsbanke op 
die Savvy Plus-rekening (Absa bied vyf, FNB vier en Standard Bank 
ses). Om hierdie rede word 'n alternatiewe profiel ingesluit, waar 
die twee kontantonttrekkings by 'n kasregister per maand vervang 
word met twee onttrekkings by 'n Nedbank-kitsbank. Hierdie 
alternatiewe transaksieprofiel bring mee dat Nedbank se Savvy 
Plus-rekening 'n vaste maandelikse koste van R99 het op die eerste 
drie transaksieprofiele. Op die transaksieprofiel met 29 transaksies 

wat vyf kontantonttrekkings insluit, kos die vyfde onttrekking van 
R500 'n fooi van R9,90, wat 'n totale koste van R108,90 per maand 
meebring. 

Tog is daar nie veel van ’n verskil nie, afgesien van Capitec wat 
steeds verreweg die goedkoopste is in hierdie segment. Die 
rangorde van die ander vier banke op die verskillende 
transaksieprofiele (met die alternatiewe profiel vir Nedbank) is 
soos volg:

1ste plek 2de plek 3de plek 4de plek 5de plek

12 transaksies Capitec

R31,90

Standard Bank

R97,00

Nedbank

R99,00

Absa

R99,60

FNB

R102,30

17 transaksies Capitec

R47,20

Standard Bank

R98,00

Nedbank

R99,00

Absa

R100,40

FNB

R103,75

24 transaksies Capitec

R65,20

Nedbank

R99,00

Standard Bank

R100,00

Absa

R102,00

FNB

R105,75

29 transaksies Capitec

R80,50

Standard Bank

R101,00

Absa

R102,80

FNB

R106,90

Nedbank

R108,90



In hierdie verkorte Bankkosteverslag vir 2015 word 'n aantal 
beduidende veranderinge aangedui. Onder die rekeninge wat aan 
mense met 'n lae inkomste bemark word, is Capitec se Global One-
rekening nie meer die duidelike voorloper wat koste alleen betref 
nie, hoewel die rekening se agterstand slegs geringe bedrae behels. 
FNB se EasyAccount en Absa se Transact-rekening ding nou baie 
goed mee met Capitec wat totale koste betref, en Standard Bank se 
AccessAccount op die PAYT-opsie is nie vêr agter nie. In geen van 
sy drie permutasies is Nedbank se Ke Yona-rekening enigsins 
mededingend wat koste of eienskappe betref nie.

Op die middelinkomstevlak is Capitec se Global One-rekening 
steeds baie goedkoper as die rekeninge wat die ander banke op dié 
vlak aanbied, selfs vir kliënte wat 'n groot volume transaksies per 
maand doen. Wanneer die uitwerking van rente op saldo's in 'n 
Capitec-rekening in aanmerking geneem word, word die gaping 
nog groter.

Tussen ander vier banke se bondel-rekeninge vir die 
middelinkomstemark is die kosteverskille minimaal, ongeveer R10 
of minder. Standard Bank se Elite Plus-rekening, wat verlede jaar die 
duurste rekening in hierdie segment was, is vanjaar oorkoepelend 
die goedkoopste (naas Capitec) in hierdie segment van die mark, 
gevolg deur Nedbank se Savvy Plus-rekening, wat verlede jaar in die 
tweede plek was. Hoewel die fooie vir Absa se Gold Value Bundle-
rekening en FNB se Gold Unlimited-rekening net effens verander 
het, is hulle nou in onderskeidelik die tweede laaste en laaste posisie 
omdat Standard Bank sy fooie op die Elite Plus-rekening effens 
verlaag het.

Dit is duidelik dat mededinging in transaksionele bankdienste in 
Suid-Afrika steeds toeneem, met die koste van rekeninge wat aan 
mense met lae inkomste bemark word wat steeds daal, terwyl 
koste van rekeninge vir die middelinkomstemark die afgelope drie 
jaar lank reeds ongeveer R100 beloop nadat dit van 2010 tot 2012 
beduidend gedaal het. 

Soos altyd moet daar beklemtoon word dat bankkliënte proaktief 
moet optree om seker te maak dat hulle die laagste moontlike 
fooie betaal vir die diens wat hulle nodig het. Met uitsondering van 
Capitec het al die banke in hierdie Bankkosteverslag verskeie 
rekeninge. Net omdat 'n spesifieke rekening van een bank die 
goedkoopste is op een transaksieprofiel, beteken dit nie 
noodwendig dat ander rekeninge van dieselfde bank ook 
goedkoop sal wees nie. Kliënte moet fyn oplet na watter spesifieke 
rekening en rekeningopsie hulle het, anders kan hulle baie meer aan 
bankkoste betaal as wat nodig is.

'n Bygewerkte Bankkosteverslag sal in die eerste helfte van 2016 
uitgereik word wat ’n groter verskeidenheid van die 
transaksierekeninge wat deur die vyf grootste banke aangebied 
word, weer omvattend sal evalueer, insluitende verskeie kwessies 
soos straffooie (“dishonour fees”) en transaksies soos 
kontantdeposito's en dies meer.

5.   Samevatting en gevolgtrekking

7



www.solidariteit.co.za   0861 25 24 23* 


