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Deze aanvullende voorwaarden zijn alleen van toepassing 
als de Rekeninghouder beschikte over een Allianz Lijfrente-
rekening met een garantiefaciliteit van 3,35% die door de 
overname van Allianz Nederland Asset Management B.V. 
door Brand New Day is omgezet naar een Brand New Day 
Pensioenrekening-garantie.

1 Brand New Day Pensioenrekening-
garantie

1.1 De Brand New Day Pensioenrekening-garantie is een 
geblokkeerde spaarrekening van de Rekeninghouder 
bij Brand New Day Bank die voldoet aan alle voorwaar-
den van artikel 3.126a Wet IB 2001 en waarop gespaard 
wordt voor een periodieke pensioenaanvulling tegen 
een gegarandeerde minimale rente van 3,35%.

1.2 De Rekeninghouder heeft binnen deze rekening 
geen mogelijkheid (meer) om te switchen van 
de garantiefaciliteit naar beleggingen middels 
een modelportefeuille of vice versa. In het geval 
de Rekeninghouder wenst te beleggen voor een 
periodieke pensioenaanvulling moet een aparte 
Pensioenrekening-beleggen worden geopend waar-
naar (een gedeelte van) het Spaartegoed uit de  
Pensioenrekening-garantie kan worden overge-
boekt. Over dit overgeboekte Spaartegoed ver-
valt de garantiefaciliteit. Van de Pensioenrekening-
beleggen kan geen geld worden (terug)geboekt naar 
de Pensioenrekening-garantie. 

2 Verhouding Productvoorwaarden Brand 
New Day Pensioenrekening-sparen en 
Aanvullende voorwaarden Brand New 
Day Pensioenrekening-garantie

2.1 Op de Brand New Day Pensioenrekening-garantie 
zijn zowel de Productvoorwaarden Brand New Day  
Pensioenrekening-sparen en deze Aanvullende voor-
waarden Brand New Day Pensioenrekening-garantie 
integraal en onverkort van toepassing.

2.2 Deze Aanvullende voorwaarden Pensioenrekening-
garantie zijn een aanvulling op de Productvoor-
waarden Brand New Day Pensioenrekening-sparen.  
De Aanvullende voorwaarden Pensioenrekening-
garantie zijn alleen van toepassing op de Brand New 
Day Pensioenrekening-garantie.

2.3 De Productvoorwaarden Brand New Day  
Pensioenrekening-sparen en de Aanvullende voor-
waarden Pensioenrekening-garantie moeten in 

onderlinge samenhang te worden gelezen en geïn-
terpreteerd. Als er sprake is van inhoudelijke tegen-
strijdigheid van bepalingen uit de voorwaarden, 
gaat het bepaalde in de Aanvullende voorwaarden  
Pensioenrekening-garantie voor het bepaalde 
in de Productvoorwaarden Brand New Day  
Pensioenrekening-sparen.

3 Rente

3.1 Gedurende de afgesproken looptijd vergoedt Brand 
New Day Bank over het Spaartegoed aan de Rekening-
houder een rente die minimaal 3,35% bedraagt. Brand 
New Day Bank kan deze rente gedurende de looptijd 
niet verlagen. De rente wordt door Brand New Day 
Bank verhoogd met het meerdere op het moment en 
zolang dat de laagste vijf- tot achtjaarsrente op Neder-
landse staatsleningen meer dan 4,35% bedraagt. 

Voorbeeld: in het geval dat de laagste vijf- tot achtjaars-

rente op Nederlandse staatsleningen op enig moment 4,50% 

bedraagt zal Brand New Day Bank de rente met 0,15% verho-

gen van 3,35% naar 3,5%.

4 Inleg

4.1 De Allianz Lijfrenterekening met een garan-
tiefaciliteit van 3,35%, die nu de Brand New Day  
Pensioenrekening-garantie heet, is per 10 december 
2009 gesloten voor stortingen van nieuwe klanten. 
Alleen Rekeninghouders die vóór én na 10 decem-
ber 2009 actief hebben gestort in de garantiefaciliteit 
3,35% (minimaal jaarlijks) kunnen blijven storten op 
de Brand New Day Pensioenrekening-garantie.

4.2 De Rekeninghouder mag in een kalenderjaar niet meer 
of vaker inleggen dan de in de offerte overeengeko-
men inleg.

Voorbeeld 1: De Rekeninghouder is in de offerte overeengeko-

men dat hij maandelijks € 100 inlegt en wil in 2019 een extra 

storting doen van € 2.500. De geplande storting is niet toege-

staan omdat hij hierdoor in 2019 meer gaat inleggen dan in de 

offerte is overeengekomen.

Voorbeeld 2: De Rekeninghouder is in de offerte overeen-

gekomen dat hij jaarlijks een bedrag van € 5.000 inlegt 

en wil voortaan iedere maand gaan inleggen. Deze wij-

ziging is niet toegestaan omdat de Rekeninghouder niet 

vaker mag inleggen dan in de offerte is overeengekomen. 
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4.3 De Rekeninghouder mag alleen gedurende de in de 
offerte overeengekomen looptijd storten op de Brand 
New Day Pensioenrekening-garantie. 

5 Einde looptijd

5.1 Na afloop van de afgesproken looptijd wordt de  
Pensioenrekening-garantie door Brand New Day Bank 
beëindigd en vervalt de garantiefaciliteit. Het opge-
bouwde Spaartegoed wordt overgeboekt naar een 
nieuw te openen Brand New Day Pensioenrekening-
sparen op naam van de Rekeninghouder. 

5.2 Over een tegoed op de Pensioenrekening-sparen ver-
goedt Brand New Day Bank aan de Rekeninghouder de 
op dat moment geldende variabele rente.
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