
Brand New Day heeft vanaf nu ook een bank
De eerste pensioenbank van Nederland neemt de bankactiviteiten van Allianz in Nederland over.

 > Brand New Day kiest focus als online pensioenbank voor particulieren en bedrijven
 > De Nederlandsche Bank geeft Brand New Day een Verklaring van geen bezwaar voor de overname van Allianz Nederland 

Asset Management

Amsterdam, 10 juli 2017

Brand New Day heeft vanaf vandaag ook een bank. Met de bank gaat Brand New Day zich volledig richten op het aanbie-
den van pensioenproducten voor particulieren en bedrijven. Pensioenopbouw moet door de terugtrekkende overheid en 
vergrijzing steeds meer in eigen hand genomen worden. Als tech driven bank waarvan de kernstrategie is een zo hoog 
mogelijke klanttevredenheid te realiseren, brengt Brand New Day concurrentie in een markt die gedomineerd wordt door 
de traditionele banken en verzekeraars.

Het hebben van een bankvergunning is bijzonder. Voor Brand New Day oprichters Kalo Bagijn en Thierry Schaap is het de tweede 
keer dat ze een bedrijf met een bankvergunning hebben. Hun eerste vergunning was met BinckBank, dat in 2003 bank werd. Met 
deze overname zetten ze voor de tweede keer in korte tijd een disruptieve bank in de markt.

Kalo Bagijn, directeur: “Je kunt de krant niet openslaan of het gaat over pensioen. Het bewustzijn dat je zelf moet zorgen dat je 
later een goed pensioen hebt, neemt door de terugtrekkende overheid en snelle vergrijzing enorm toe. Door slimme technologie en 
robo-advice willen wij consumenten en adviseurs helpen om hun totale pensioenopbouw in eigen hand te nemen. Waar de concur-
rentie in transitie is naar een digitale omgeving, is Brand New Day vanaf dag één een volledige online financial die het bijbehorende 
kostenvoordeel doorgeeft aan de klant. ”

De pensioenmarkt

Brand New Day is een online pensioenbank voor particulieren en bedrijven. Pensioen kan op meerdere manieren opgebouwd 
worden, zoals aanvullend pensioen (lijfrente) voor particulieren, collectief pensioen voor bedrijven, maar ook vrij beleggen, ver-
mogensbeheer en bepaalde spaarproducten voor particulieren. Deze markt is voor banken en verzekeraars in Nederland zo’n  
€ 700 miljard euro groot en groeit hard.

Overname Allianz Nederland Asset Management

Brand New Day heeft van De Nederlandsche Bank een Verklaring van geen bezwaar (Vvgb) gekregen om de bankactiviteiten van 
Allianz in Nederland (Allianz Nederland Asset Management) over te nemen. De 40.000 klanten van ANAM worden omgezet naar 
Brand New Day Bank. Door de overname stijgt het toevertrouwde vermogen van Brand New Day met € 500 miljoen naar € 2,2 
miljard en het aantal klanten naar ruim 200.000. Door de overname van ANAM heeft Brand New Day vanaf vandaag ook een bank.
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Noot voor de pers

Deze informatie wordt u toegezonden door Glasnost in opdracht van Brand New Day. Neem voor 
meer informatie contact op met Stijn Zwinkels/ stijn@glasnost.amsterdam / 06 15 26 60 68.

Over Brand New Day

We hebben Brand New Day opgericht omdat we vinden dat het in de financiële wereld terug moet naar de basis: lage kosten, 
begrijpelijke en onberispelijke topproducten en gewoon on-Nederlands hard rennen voor je klant. Calvinistisch in kosten, Bour-
gondisch in service. Dat is ons DNA. Dat zit bij ons in elke vezel. Zo hebben we het in het verleden gedaan – ook toen dat allemaal 
nog niet zo in de mode was – en zo blijven we het in de toekomst doen.

Wij zijn geen onderdeel van een andere bank of verzekeraar. We hebben dit bedrijf in 2010 zelf opgericht… eigen geld, eigen risico 
en eigen Ikea-meubeltjes. Onze marges zijn laag, maar Brand New Day is geen charitatieve instelling. Ook wij willen winst maken. 
Maar wel winst uit eerlijke handel, net als de bakker op de hoek. Wij zijn ervan overtuigd dat je met eerlijke handel en on-Neder-
landse service uiteindelijk veel klanten krijgt. En dan komt die winst vanzelf. 

Brand New Day heeft een heel kwartet aan vergunningen, maar richt zich volledig op pensioen: het op- en afbouwen van vermo-
gen door sparen en beleggen. Opbouwen van vermogen kan met fiscaal voordeel (aanvullend pensioen voor particulieren, collec-
tief pensioen voor bedrijven), maar ook zonder (vrij beleggen, sparen, vermogensbeheer, kinderrekening). En het afbouwen van 
vermogen kan in de nabije toekomst bij Brand New Day met een uitkering (direct ingaande lijfrente) of een maandelijkse uitkering 
uit vrij vermogen. De klant bepaalt zelf of samen met een adviseur welk product het beste bij hem of haar past. 
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