Globaal verslag SNS Bank Klantenraad
Bijeenkomst 19 maart 2012

Aanwezig:
-

19 leden van de klantenraad
namens SNS Bank: Ernst-Jan Boers, Ton Timmerman, Arie Koornneef en
Herke Douw
moderator: Jan Heuvel

1. Opening
De vergadering wordt geopend door Jan Heuvel. Henk Kroeze is begin dit jaar
opgevolgd door Ernst-Jan Boers. Ernst-Jan stelt zichzelf kort voor.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd aangenomen.

3. De ‘peilstok” (rondje ervaringen SNS Bank)
Diverse ervaringen opgedaan sedert de vorige bijeenkomst komen aan de orde. Zo
wordt de terugbeloptie voor financieel advies positief gewaardeerd. Zo ook de
persoonlijke felicitatie bij inloggen op verjaardag en het verbeterde proces van geld
storten met een sealbag.
Formulier voor vervroegde aflossing van een hypotheek blijkt geen duidelijke
adressering te hebben en ook in de winkel kon niet goed verder geholpen worden. Er
wordt ook nog even stilgestaan bij de participatie certificaten. De
ontvangstbevestiging van cash gestort geld van een total-loss verklaarde auto
duurde lang. De wens wordt geuit om de pincode van een credit card zelf aan te
kunnen passen.

4. Campagnes
Arie staat stil bij de afgelopen en binnenkort te verwachten marketing campagnes.
Opgemerkt wordt dat in de winkel de indruk werd gewekt dat het spaartarief een
tijdelijk lokkertje was. In relatie tot de hypotheken campagne wordt de vraag gesteld
waarom naast banksparen er niet meer aandacht is voor de annuïteiten hypotheek.
Naar aanleiding van de betaalcampagne wordt de wens geuit voor
rekeningnummerbehoud zoals dat ook in de mobiele telefonie sector bestaat. De
verwachting is dat dit alleen met hulp van de overheid gerealiseerd kan worden.

5. Werkwijze SNS Winkel
Ton licht de rol van de SNS Winkel toe ook in relatie tot de klantenservice, onze
financieel adviseurs en internet. De openingstijden zijn aangepast aan die van de
winkels eromheen. De klantwaardering is gestegen. Opgemerkt wordt dat de
verkoopadviseur toch vaak “achter de balie” blijft staan. Het bevreemdt de leden dat
er niet een gezamenlijk geldautomaten netwerk is. In dit kader wordt gevraagd naar
de samenwerking tussen Friesland Bank en Rabo.

6. Rol SNS Bank bij het vlot trekken van de huizenmarkt
In verband met tijdgebrek wordt dit onderwerp slechts kort aangestipt. Het zal de
volgende bijeenkomst opnieuw geagendeerd worden.
Het zou eenvoudiger moeten worden als ouder je kinderen te kunnen helpen bij de
aanschaf van een huis (door bijvoorbeeld een bankgarantie). Het is voor starters wel
erg moeilijk geworden. Ook zou de rol van de bank beter aangepast moeten worden
aan de ontwikkelingen met arbeidscontracten. Suggestie wordt gedaan een rol op de
huurmarkt te gaan spelen.

7. Inventarisatie onderwerpen volgende bijeenkomsten
In verband met tijdgebrek zal de inventarisatie via email worden uitgevoerd.

8. Uittreden deelnemers Klantenraad
Er wordt stil gestaan bij het uittreden van vijf leden van de raad. Zij worden hartelijk
bedankt voor hun bijdrage sedert het starten van de raad.
De suggestie wordt gedaan een foto van de raad op onze site te plaatsen.

9. Afsluiting
Jan dankt eenieder voor de discussie en sluit de bijeenkomst.

