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VRYWARING 

 

Geen deel van hierdie verslag is bedoel as amptelike finansiële advies aan enige 

individu of groep nie. Solidariteit en/of verwante organisasies of instellings aanvaar 

geen verantwoordelikheid vir die wyse waarop enige deel van hierdie verslag 

gebruik word nie. 

 

Ofskoon alles moontlik gedoen is om inligting wat deur banke in hulle prysliteratuur 

verskaf is akkuraat oor te dra, kon daar moontlik foute ingesluip het in die 

transkripsie en/of vertolking van die data. Daarbenewens werk banke gereeld 

hulle kostestrukture by. Solidariteit en/of 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 
 

Hierdie is Solidariteit se 11de 
bankkosteverslag. As gevolg van die Covid-
19-pandemie word dit eers in 2021 uitgereik, 
hoewel dit die 2020-verslag is.  

Die oogmerke van hierdie verslag is nie om 
kommentaar te lewer op Suid-Afrikaanse 
banke of om bankkoste te kritiseer nie. Die 
doel is eerder om aan gebruikers ’n blik te 
gee op die opsies van transaksierekeninge 
wat die grootste banke in Suid-Afrika hulle 
bied. 

Die vyf banke wat in vanjaar se verslag 
gedek word, is soos volg: Absa, FNB, 
Standard Bank, Nedbank en Capitec.  

Sedert die publikasie van die eerste 
bankkosteverslag in 2010 is daar jaar na jaar 
gesien hoe banke toenemend meeding om 
kompeterende kosteprofiele te handhaaf. In 
hierdie stadium is die meeste banke se 
kostestrukture redelik in ooreenstemming met 
mekaar. Om hierdie rede kompeteer banke 
deesdae eerder deur middel van ander 
toegevoegde waarde, veral hulle 
beloningsprogramme. Oor die afgelope paar 
jaar het bykans alle banke omvattende 
uitbreidings aan hulle programme aangebring. 
Om hierdie rede word ’n uitgebreide 
uiteensetting en vergelyking van hierdie 
programme in vanjaar se verslag ingesluit. 

 

1. Metode en vergelyking van transaksieprofiele  
 

Solidariteit se jaarlikse bankkosteverslag 
ontleed slegs gewone transaksieprofiele – 
rekeninge wat vir enige lid van die publiek 
beskikbaar is. Dit beteken dat rekeninge vir 
die jeug, studente, bejaardes en spesifieke 
geloofsgroepe en private bankrekeninge 
nie gedek word nie. Dit sluit ook nie, tensy 
dit die enigste in die kategorie is wat deur 
’n spesifieke bank aangebied word, 
rekeninge in waar minimum of maksimum 
maandelikse inkomste gespesifiseer word 
nie. Sommige rekeninge wat nie volledige 
bankdienste dek nie, soos wat byvoor-
beeld nie debietorders toelaat nie, is 
hiervan uitgesluit. Die koste van krediet-

geriewe – in die vorm van kredietkaarte, 
oortrokke fasiliteite, voertuigfinansiering, 
huislenings en persoonlike lenings – word 
gevolglik ook nie deur die verslag gedek 
nie. By van die bondelrekeninge wat op 
die hoërinkomstegroepe gerig is, word 
sulke dienste, of afslag daartoe, in die 
pakket ingesluit. Verbruikers moet daarom 
seker maak dat hulle weet waarvoor hulle 
alles betaal en probeer om so veel as 
moontlik waarde uit hulle pakkette te kry. 

Die transaksieprofiele in die Solidariteit 
Bankkosteverslag van 2020 is identies aan 
die profiele in die 2019-verslag: 
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 12 
 transaksies 

17  
transaksies 

25  
transaksies 

30 
transaksies 

Maandelikse administrasiegelde 1 1 1 1 
Stuur geld onder R500 1 1 2 3 
Trek kontant by verkoopspunt 2 2 2 2 
Trek by eie kitsbank (R500) 0 1 1 1 
Trek by eie kitsbank (R1 000) 0 0 1 2 
Trek by eie kitsbank (R1 500) 0 0 1 1 
Saldonavraag by eie kitsbank 1 1 1 1 
SMS-intekening 1 1 1 1 
SMS-kennisgewing 12 17 25 30 
Koop voorafbetaalde lugtyd 1 2 2 2 
Internetbankbetaling 2 3 5 6 
Begunstigde SMS-kennisgewing 2 3 5 6 
Geskeduleerde betaling (intern) 1 1 1 1 
Geskeduleerde betaling (ekstern) 1 1 1 1 
Debietorder (intern) 2 3 4 5 
Debietorder (ekstern) 2 3 4 5 

 

Hoewel sommige banke inkomstevlakke vir 
verskillende rekeninge voorskryf, is die 
gebruikerprofiele nie volgens inkomstevlak 
saamgestel nie, maar eerder volgens die 
aantal transaksies vir elke profiel. Die aantal 
transaksies wat elke gebruiker in ’n gegewe 
maand doen, behoort met inkomstevlakke 
ooreen te stem – goedkoper bankrekeninge 
word dus by lae transaksieprofiele gebruik en 
duurder bankrekeninge by hoër profiele. 
Hoewel dit na raming die mees koste-
effektiewe rekening vir die voorgestelde 
kategorie sal wees, is elke verbruiker se 
behoeftes uniek en kan daar uitsonderings 
op hierdie riglyn wees. 

Soos in die verlede is die transaksierekeninge 
saamgestel aan die hand van riglyne wat 
ooreenstem met die besparingwenke wat 
banke op hulle webwerwe en in 
promosiemateriaal verskaf. Hierdie riglyne 
sluit in: 

• min kontantonttrekkings, geen 
kontantdeposito’s en geen tjeks nie;  
• min kontant by kitsbanke; 
• geen fisiese besoeke aan ’n tak nie – 
eerder internetbankdienste; 
• waar aankope, soos lugtydaankope,  

gedoen word, word dit via aanlyn 
platforms gedoen; 
• die gebruik van SMS-kennisgewings 
oor aktiwiteit op die bankrekening. 
 

Hierna volg ’n vergelyking van die 
maandelikse bankkoste van gebruikers met 
verskillende gebruikerprofiele, by verskillende 
banke en met ’n transaksierekening wat die 
geskikste is vir die profiel. Die rekeninge en 
opsies wat in die verslag gedek word, is 
opgedeel in die volgende drie kategorieë. 
Hierdie drie kategorieë is dieselfde as die 
kategorieë in verlede jaar se verslag.  

1. Rekeninge wat bemark word aan 
mense met ’n lae inkomste en taamlik 
basiese bankbehoeftes (profiele met 12 
en 17 transaksies per maand). 

2. Rekeninge wat bemark word aan 
mense met ’n middelklasinkomste en 
gesofistikeerde bankbehoeftes (profiele 
met 25 transaksies per maand). 

3. Rekeninge wat bemark word aan 
mense met ’n hoërmiddelklasinkomste 
en gesofistikeerde bankbehoeftes 
(profiele met 30 transaksies per 
maand).   
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Hier onder volg ’n grafiese opsomming 
van die verskillende kategorieë tesame 
met ’n meer gedetailleerde ontleding 

van die opsies in die verskillende 
kategorieë. 

 

1.1 Lae inkomste en taamlik basiese bankbehoeftes 
 

 

 

 

 

Wanneer min transaksies gedoen word, is 
Absa se Transact-rekening die 
goedkoopste, maar die gaping raak al hoe 
kleiner namate transaksies toeneem. 

Absa Transact-rekeninge wat ’n inkomste 
van meer as R5 000 per maand toon, word 
na drie maande na Flexi-rekeninge 
omgeskakel. Om daardie rede word die 

33.1

39.5

38.65

35.75

30.13

33.75

38.75

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

ABSA Transact

Capitec: R0-balans

Capitec: R500-balans

Capitec: R2000-balans

Capitec: R5000-balans

FNB Easy PAYU

Standard Bank MyMo PAYT

Vergelyking van rekeninge met 12 transaksies

Totale koste in Rand

49.75

49.35

51.6

50.66

47.85

42.23

51.5

0 10 20 30 40 50 60

FNB Easy PAYU

ABSA Transact

Capitec: R0- balans

Capitec: R500-balans

Capitec: R2000-balans

Capitec: R5000-balans

Standard Bank MyMo PAYT

Vergelyking van rekeninge met 17 transaksies

Totale koste in Rand
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Flexi-rekening ook hier vermeld, hoewel dit 
eerder op verbruikers met effens meer 
transaksies gemik is. 
 
Hoewel Capitec baie min transaksies gratis 
aanbied, is sy onmiddellike transaksiekoste 
laag. Verbruikers kan daarom redelik 
goedkoop loskom wanneer hulle meer 
transaksies het. 
 
Capitec, die enigste bank wat rente betaal 
op rekeninge in hierdie kategorie, bied tans 
’n rentekoers van 2,25% per jaar op ’n 
positiewe saldo aan. Om hierdie rede 
verskyn Capitec vier keer op hierdie lys, 
met rekeninge met ’n R0-saldo, R500-saldo, 
R2 000-saldo en ’n R5 000-saldo. 
 
Hoewel ’n Capitec-rekening met ’n saldo 
van R5 000 dan tegnies die goedkoopste 
sou wees, moet ’n mens in ag neem dat 

die R5 000 aansienlik meer rente elders sou 
kon verdien, in byvoorbeeld ’n 
vastedepositorekening. Dit is daarom hier 
slegs vir kennisname ingesluit. 
 
Die tendens by intreevlakrekeninge blyk te 
wees om ’n maandelikse bedrag van 
ongeveer R5, of R0 in Nedbank se geval, te 
hef en dan koste te hef op transaksies wat 
dikwels op die duurder rekeninge gratis sou 
wees. Hoewel Nedbank die rekening gratis 
aanbied, verg dit nie veel transaksies om 
die plek as duurste bank in die kategorie in 
te neem nie. 
 
Wanneer alles in ag geneem word, is daar 
nie ’n beduidende prysverskil in hierdie 
hoogs kompeterende marksegment nie. 
Wanneer transaksies toeneem, is Nedbank 
wel ’n bietjie duurder as sy mededingers.

 
 
1.2 Middelklasinkomste en gesofistikeerde bankbehoeftes  

 

Die transaksieprofiel met 25 transaksies per 
maand word vir hierdie vergelyking gebruik.  

Hierdie kategorie bevat banke se 
vlagskiprekeninge – die rekeninge wat aan 
die kernkliëntebasis bemark word. Die 
rekeninge in hierdie kategorie kwalifiseer 
almal vir die banke se onderskeie 
lojaliteitsprogramme. Capitec is die 
uitsondering, maar is tog ingesluit omdat hy 
nie so ’n rekening aanbied nie. Om hierdie 
rede is net bankkoste vir gebruikers nie die 
enigste oorweging nie – ’n kombinasie van 
gunstige bankgelde en die voordele van ’n 
beloningsprogram word eerder oorweeg. 
Daarbenewens bied van hierdie rekeninge 
ook ander voordele soos afslag wanneer dit 
aan ’n kredietkaart gekoppel word. 

Hoewel Capitec die goedkoopste in hierdie 
kategorie is, is Absa se Gold Value Bundle 
die goedkoopste volgens ons lysie 
transaksies. Dit is egter nie so eenvoudig nie. 
Dit lyk of FNB sy kliënte aanmoedig om geld 

by verkoopspunte te trek eerder as by 
kitsbanke. Sou die koste om geld by 
kitsbanke te trek vervang word met die koste 
van transaksies by deelnemende winkels se 
verkoopspunte, sal die totale bankkoste vir 
FNB se Gold Unlimited-rekening R111 beloop, 
wat die rekening dan die tweede 
goedkoopste maak, naas Capitec s’n. 
Daarom is dit baie belangrik vir kliënte om 
seker te maak dat hulle die meeste voordeel 
uit hulle bondel-rekeninge trek. Buiten 
kitsbank-kontanttransaksies en kennisgewings 
aan begunstigdes is bykans alle transaksies in 
FNB se bondelrekening ingesluit. 

Absa bied afslag op sy maandelikse koste 
wanneer ’n minimumsaldo van R30 000 
gehandhaaf word. Omdat die rente op     
hierdie bedrag aansienlik hoër sou wees as     
die besparing op bankkoste wanneer dit 
byvoorbeeld in ’n vastedepositorekening 
gehou word, word dit nie in berekening 
gebring nie. 
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Tabel 3 – 25 Transaksies 

1.3 Hoërmiddelklasinkomste en gesofistikeerde bankbehoeftes 
 

Die gebruikersprofiel met 30 transaksies per 
maand word vir hierdie vergelyking gebruik.  

Hier moet weereens kennis geneem word 
van FNB se kitsbank-onttrekkingskoste wat 
die grafiek ’n bietjie skeeftrek. In hierdie 
transaksiekombinasie maak dit, wat by 
ander rekeninge gratis of ten minste 
goedkoop is, R80 van die totale bedrag uit. 
FNB-kliënte moet dit liefs maar ’n gewoonte 
maak om eerder hulle kontant saam met 
hulle kruideniersware te kry. 

In hierdie afdeling is koste waarskynlik nie 
die grootste oorweging vir kliënte nie, 
omdat dit eerder gaan oor ekstra waarde 
wat die rekeninge bied. Dit sluit produkte 
soos ingeslote lewensversekering, 
gekoppelde kredietkaarte en toegang tot 
lughawesitkamers in. ‘Die produkte verskil 
baie van bank tot bank en dit sal gebruikers 
in hierdie kategorie baat om met  

hulle banke te gesels oor hoe om die 
meeste uit die ingeslote ekstras te kry. 

Nog iets wat nie in hierdie verslag in 
berekening gebring is nie, is afslag vir 
gesinslede se bankkoste. Die meeste banke 
bied sulke afslag aan, maar in sommige 
gevalle moet ’n kredietkaart aan die 
transaksierekening gekoppel word om die 
volle voordeel te ontvang. In ander gevalle 
moet ’n minimumsaldo gehandhaaf word. 
Van die banke bied ook afslag op die 
maandelikse rekeningkoste wanneer ’n 
minimumsaldo van R30 000 of R50 000 
gehandhaaf word. Selfs met die huidige lae 
rentekoerse is die verlies aan potensiële 
rente-inkomste veel hoër as die bankkoste 
wat gespaar sou word. Teen rente van 3% 
per jaar sou ’n belegging van R50 000 ’n 
opbrengs van R125 per maand bied, wat 
min of meer gelykstaande is met die 
besparing wat banke soos Absa en 
Standard Bank sou bied.  

Wanneer die geld in ander produkte as 
suiwer bankprodukte belê word, kan die 
opbrengs daarvan aansienlik hoër wees.

93.4

171

151.15

143.75

128.25

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Capitec

FNB Gold Unlimited

Standard Bank MyMo Plus

Nedbank Savvy Plus

Absa Gold Value Bundle

Totale Koste in Rand

Totale Koste in Rand
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Tabel 4 – 30 Transaksies 

2. Koste om kontant te onttrek by ander banke se kitsbanke 
(Saswitch) 

 

Wat Saswitch-koste betref, is daar ’n redelik 
groot prysverskil tussen die duurder banke in 
hierdie kategorie en ander banke. Dit sal 
die verbruiker heelwat baat om kennis te 
neem van hierdie tariewe, veral wanneer 

daar nie gereelde toegang tot hulle eie 
banke se kitsbanke moontlik is nie. 
Verbruikers kan ook eerder geld trek by 
deelnemende winkels se kassiere. 

 
 

R500 R1 000 R2 000 
Capitec R9,00 R9,00 R18,00 
Absa R21,50 R31,50 R51,50 
Nedbank R21,50 R32,50 R54,50 
Standard Bank R10,00 R10,00 R20,00 
FNB R12,00 R12,00 R30,00 

 

Al die banke het oorgeskakel na ’n formule 
waar ’n vaste bedrag betaalbaar is, plus ’n 
bykomende bedrag per R1 000 of per R100. 

Hoewel Standard Bank en FNB hulle tariewe 
heelwat verlaag het, is Capitec steeds die 
goedkoopste wanneer kontant by ander 
banke se kitsbanke onttrek word. 

Absa en Nedbank het albei hulle Saswitch-
tariewe verhoog en is ook verreweg die 
duurste twee banke wat sulke transaksies 
betref. 

Standard Bank is die enigste van die banke 
op ons lys wat gratis onttrekkings by ander 
banke se kitsbanke toelaat, hoewel dit slegs 

226.6

248.1

253

332.3

0 50 100 150 200 250 300 350

Absa Premium Banking

Standard Bank Professional

Nedbank Savvy Bundle

FNB Premier Cheque Bundle

Totale Koste in Rand

Totale Koste in Rand
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op sekere intreevlakrekeninge beskikbaar is, 
en slegs tot ’n beperkte bedrag per maand. 

 

3. Koste om ’n onmiddellike oorbetaling na ’n rekening by ’n 
ander bank te maak 

 

Omdat hierdie transaksie nie noodwendig 
deur alle kliënte gedoen word nie, maar heel 
dikwels deur ander, is besluit om dit ook in 
vanjaar se verslag in te sluit. Dit verwys na die 
heffing wat betaal word om aanlyn betalings 
na rekeninge by ander banke onmiddellik te 
verwerk. Sou ’n gewone aanlyn oorbetaling 
gedoen word, kan dit tot 48 uur neem vir ’n 
oorbetaling om in ’n rekening by ’n ander 
bank te reflekteer. Gewoonlik is die opsie vir 
’n onmiddellike betaling beskikbaar, 
wanneer hierdie heffing dan betaalbaar 
word. 

Wat hierdie transaksie betref, is daar 
beduidende verskille, en Capitec is die 
goedkoopste vir alle bedrae, met ’n tarief 
van 

R8. Absa hef weer die hoogste tarief, met ’n 
vaste bedrag van R65 vir alle bedrae. 
Afgesien van FNB en Absa se hoë tariewe op 
kleiner bedrae is tariewe redelik konsekwent 
tussen die banke. 

Standard Bank en Nedbank is die enigste 
banke wat die transaksiekoste volgens die 
bedrag bereken, waar die afsnypunt vir hoë 
of lae bedrae onderskeidelik R3 000 en R2 
000 is. Vir kleiner bedrae is hierdie twee 
banke in der waarheid van die goedkoper 
banke, terwyl koste vir hoër bedrae redelik 
eenvormig is, met Absa wat heel wat 
duurder en Capitec wat baie goedkoper is.

 R500 R2 000 R5 000 
Capitec R8 R8 R8 
Absa R65 R65 R65 
Standard Bank R10 R10 R50 
Nedbank R10 R10 R49 
FNB R45 R45 R45 

 

1. Beloningsprogramme  
 

Absa, Nedbank, Standard Bank en FNB het die 
afgelope tyd baie moeite gedoen om hulle 
beloningsprogramme uit te brei. Elkeen van 
hulle het byvoorbeeld nou ooreenkomste met 
verskillende winkels en elkeen het ’n voorkeur-
vulstasie, waar ekstra belonings ontvang word. 
Behalwe by Nedbank het die deursigtigheid 
van hoe punte en belonings verdien word, 
toegeneem. FNB, Absa en Standard Bank het 

tans ’n funksie op hulle webwerwe waarmee ’n 
mens ’n idee kan kry van hoeveel ’n persoon 
met sekere transaksiebehoeftes sal kan 
terugkry. Die banke se eie berekeningsmetodes 
is gebruik om die onderstaande berekeninge te 
doen. Vir die opstel van hierdie verslag moes 
ons ongelukkig van nuusberigte en ons eie 
berekeninge gebruik maak om Nedbank se 
belonings uit te werk, omdat hy geensins ’n 
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duidelike uiteensetting van sy belonings-
program aanbied nie. Hy kan dalk veel meer 
aanbied, maar nie die opsteller van hierdie 
verslag of voornemende kliënte weet daarvan 
nie. Ons gebruik vir hierdie verslag doelbewus 
slegs inligting wat aan verbruikers beskikbaar is. 

Capitec bied nie ’n volledige lojaliteitsprogram 
soos die ander banke aan nie. By hierdie bank 
kry ’n mens wel afslag op sekere produkte en 
dienste deur sy Live Better Benefits. Capitec sal 
daarom nie deel vorm van die vergelyking 
tussen die volgende rekeninge nie. 

Vir die doel van hierde berekening stel ons 
iemand voor wat R32 000 per maand 
verdien wat maandeliks in die betrokke 
rekening betaal word, ’n transaksierekening 
sonder oortrokke fasiliteit, ’n kredietkaart en 
’n huislening by die betrokke bank het en 
wat die bank se riglyne vir besparing en 
belonings so getrou as moontlik volg. Waar 
“punte” verdien word om byvoorbeeld die 
bank se bemarkingsmateriaal te ontvang, 

sal dit gebeur. Die voorgestelde kliënt doen 
ook eerder elektroniese betalings as om 
takke te besoek. Waar die bank voorstel 
dat ’n debietorder gebruik moet word om 
die kredietkaartterugbetalings te doen, sal 
dit byvoorbeeld gebruik word. Die persoon 
het ook een aanlyn intekendiens soos 
Netflix of Showmax. Omdat kredietkaarte 
meer belonings as debietkaarte bied, sal 
die denkbeeldige aankope in hierdie 
berekeninge daarmee betaal word, 
behalwe vir die “ander 
debietkaartaankope” van R2 000. 

Daar is gekyk na die volgende vasgestelde lys 
transaksies om te bepaal op watter vlak die 
verbruiker sou wees. Om hierdie rede is 
dieselfde verbruiker, met dieselfde lys 
transaksies, op Vlak 4 by FNB eBucks en op Vlak 
3 by Standard Bank Ucount en Absa Rewards. 
Dit is daarom eerder die transaksies as die bank 
se arbitrêre “vlakke” wat vir die berekening 
gebruik word. 

 

Op FNB eBucks is ons denkbeeldige 
verbruiker op Vlak 4, wat redelik goeie 
belonings inhou. Sy sal by eBucks ’n 
allemintige R463,20 terugkry. ’n Mens moet 
wel opmerk dat sy op die meeste van die 
transaksies reeds oor die limiet is van hoeveel 
’n mens kan verdien deur byvoorbeeld by 
Engen brandstof in te gooi of by Checkers 
kruideniersware te koop. Nietemin kom geen 

ander bank, ten minste in terme van ons 
metodologie, naby hierdie bedrag nie. 

Absa Rewards werk op ’n baie eenvoudige 
beginsel, waar punte verdien word wanneer 
’n kaart gebruik word, hetsy krediet of 
debiet. Hoe meer produkte ’n kliënt gebruik, 
hoe hoër word die vlak waarvolgens 
belonings bereken word. Kliënte kan dan 
hulle punte na rande omskakel, wat in hulle 

 
 

Absa  
Rewards 

Nedbank  
Greenbacks 

FNB  
eBucks 

Standard  
Bank Ucount 

Brandstof: R1 600 Sasol BP Engen Caltex 
Kruideniersware: R3 000 Food Lover’s  

Market 
Woolworths 
Pick n Pay 

 Checkers 
Shoprite 

 

Gesondheids- en  
skoonheidsprodukte: R800 

Dis-Chem  Clicks Dis-Chem 

Ander debietkaartaankope:  
R2 000 

    

Ander kredietkaartaankope:  
R2 000 

    

Totale hoeveelheid geld terug R118,50 R113,57 R463,20 174,30 
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rekeninge gedeponeer word. Punte kan ook 
aan verskeie welsynsorganisasies geskenk 
word. 

By Absa sal ons voorgestelde kliënt vlak 3 op 
Absa Rewards bereik. Dit beteken dat sy op 
algemene aankope 0,3% en 0,75% terug sal 
kry op onderskeidelik haar debietkaart en 
kredietkaart. Absa Rewards se voorkeur-
vulstasie is Sasol, met belonings van 0,75% en 
2,5%. By deelnemende kruidenierswinkels is 
dit 0,5% en 2,5% en by Dis-Chem 0,75% en 
2,5%. 

Op Standard Bank se Ucount-program sal 
ons verbruiker op Vlak 3 wees. Brandstof by 
Caltex, Standard Bank se voorkeur-vulstasie, 
word per liter bereken volgens die 
binnelandse prys van 95 oktaan-brandstof in 
Januarie 2021. Standard Bank Ucount berus 
ook op die beginsel dat punte, in hierdie 
geval in rand, verdien word wat dan met die 
Ucount Rewards Card by deelnemende 
winkels gebruik kan word. Hoewel dit soos ’n 
gewone debietkaart lyk, spesifiseer hulle by 
watter winkels en leweransiers die kaart 
gebruik kan word. 

Nedbank Greenbacks werk op die beginsel 
dat punte by deelnemende handelaars 
verdien word. Hierdie punte word dan as 
kontant onttrek, of met die Greenbacks Shop 
Card by handelaars gebruik. Hierdie kaart 
funksioneer soos ’n gewone debietkaart en 
kan soos een gebruik word. Daar is ook ’n 
aanlyn Greenbacks-winkel waar punte 
gebruik kan word om produkte te koop. 

Kliënte kry dubbelpunte wanneer hulle hulle 
American Express-kredietkaart gebruik. 
Omdat American Express nie oral aanvaar 
word nie, word kliënte ook met ’n 
gekoppelde Visa- of Mastercard-kredietkaart 
op al Nedbank se American Express-
kredietkaartrekeninge toegerus. Om die 
meeste uit Nedbank se Greenbacks te kry, 
moet verbruikers vir sekere pakkette op die 
Greenbacks-toepassing registreer. 

Om Greenbacks aan ’n rekening te koppel, 
kos R23 per maand. Nedbank se voorkeur-
vulstasie is BP, waar ’n mens 25c per liter 
terugkry. Daarbenewens word punte verdien 
vir elke R10 wat op ’n kaart bestee word. 
Punte word ook verdien vir debietorders, ens, 
maar dit is onduidelik presies hoeveel. 
Greenbacks-verbruikers kan ook afslag kry by 
velerlei handelaars en diensverskaffers, deur 
koepons op die Greenbacks-toepassing te 
kry. 36 Greenbacks is gelyk aan R1. ’n Mens 
kry ongeveer vier Greenbacks vir elke R10 
wat bestee word, mits dit met die American 
Express-kaart gedoen word. Omdat 
Nedbank nie voorkeurhandelaars spesifiseer 
nie, word alle transaksies, behalwe brandstof, 
met hierdie formule bereken. Brandstof is 
bereken volgens die binnelandse prys van 95 
oktaan-brandstof in Januarie 2021. 
Verbruikers meld dat hulle by Nedbank ook 
ander “verrassings-Greenbacks” kry. Dit is nie 
hier in berekening gebring nie, omdat daar 
nie duidelikheid is oor hoe dit bereken word 
nie.

 

Aanhangsel A – Bykomende inligting oor metode en benadering 
 

Hierdie is die finale en korrekte weergawe van die Solidariteit Bankkosteverslag 2020. 

Die doel van hierdie studie is nie om kommentaar te lewer op die feit dat Suid-Afrikaanse banke 
gelde hef of om dit te kritiseer nie. Bankgelde as ’n direkte meganisme om die koste van 
transaksiebankdienste te verhaal, is nie noodwendig slegter as indirekte meganismes soos om 
die koste van krediet te gebruik om transaksiebankdienste te kruissubsidieer nie. Hierdie verslag 
is net ’n vergelyking van die verskillende opsies wat tot die beskikking van Suid-Afrikaanse houers 
van transaksierekeninge is. 
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Die bron van inligting vir hierdie vergelyking tussen verskillende bankrekeninge is die banke se 
eie webwerwe. 

Die gebruik van die banke se webwerwe was ’n manier om alle banke gelyk te behandel met 
betrekking tot die akkuraatheid en duidelikheid van hulle webwerwe en die akkuraatheid en 
konsekwentheid van die inligting wat aan die publiek verskaf word. Die inligting wat in die 
vergelyking gebruik is, is dus dieselfde inligting wat tot die algemene publiek se beskikking is. 

Dwarsdeur die verslag is daar gepoog om die jongste inligting te gebruik en om dit akkuraat oor 
te dra. Die inligting is van die elektroniese brosjures op die banke se webwerwe verkry toe elke 
bank aan die einde van 2020 sy koste vir 2021 aangekondig het, en dit is verder nagegaan om 
seker te maak dat enige latere veranderinge in ag geneem is. Geringe onakkuraathede kon by 
die oordrag van inligting ingesluip het, hoewel daar deurgaans na akkuraatheid gestrewe is. 
Om hierdie redes kan die inligting in hierdie verslag nie noodwendig as ’n presiese weerspieëling 
beskou word van wat op die staat van ’n bankkliënt met enige van die verskillende rekeninge 
sal verskyn nie. Daar kon dalk veranderinge gekom het na voltooiing van die verslag, die 
webwerwe en elektroniese brosjures kan dalk foutiewe inligting bevat, en foute kon ingesluip 
het met die transkribering en/of vertolking van korrekte data. 

Die vyf grootste banke in Suid-Afrika wat transaksierekeninge aanbied, is by hierdie verslag 
ingesluit. Daar bestaan verskeie ander handelsbanke, koöperatiewe banke en nie-
bankverskaffers van finansiële dienste wat meeding met die vyf banke wat hier vergelyk is. Die 
meeste van hierdie instellings het egter ’n klein geografiese voetspoor, bied net beperkte 
dienste aan of fokus net op beperkte marksegmente. Om hierdie redes is net bogenoemde vyf 
instellings by hierdie ontleding ingesluit. 

Slegs die koste van transaksierekeninge is vergelyk. Produkte soos beleggingsrekeninge, 
huislenings, voertuigfinansiering of besigheidsrekeninge is nie bestudeer nie omdat die koerse en 
tariewe wat met sulke dienste geassosieer word, in groter mate van persoonlike omstandighede 
en eienskappe afhang en nie so gestandaardiseer soos die koste van transaksierekeninge is nie. 
Nog ’n rede hoekom kredietfasiliteite nie in die vergelyking gebruik is nie, is dat dit nie doenlik is 
om ’n statiese vergelyking van die groot aantal verskillende opsies, kombinasies, rentevrye 
tydperke en rentekoerse wat beskikbaar is, te tref nie.  

Uitsonderlike gelde soos vir die vervanging van verlore kaarte of vooruitgedateerde tjeks wat 
geweier word, is nie by die ontleding ingesluit nie. Die insluiting van sulke gelde, wat die meeste 
kliënte selde teenkom, sal die maandelikse kosteprofiele verwring. 

Die verslag sluit nie rekeninge vir kinders, studente, ouer mense, pensioenarisse of spesifieke 
geloofsgroepe in nie. Die meeste banke het rekeninge wat net vir hierdie groepe beskikbaar is 
en wat gewoonlik goedkoper is. Jonger en ouer mense moet dus die moeite doen om by 
banke navraag te doen oor produkte wat spesifiek vir hulle ontwerp is. Hierdie produkte is 
dikwels bykans kostevry. 
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