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Amsterdam, 16 maart 2012

Uitdager Brand New Day maakt grote mond waar
Oprichters Brand New Day hard op weg om na
beleggersmarkt ook levensverzekeringsmarkt open te breken
>

Explosieve groei aantal nieuwe rekeninghouders in 2011: + 380% naar 24.000

>

Harde groei toevertrouwd vermogen: + 210% naar ruim € 200 miljoen

>

Groei zet door: eind maart 2012 meer dan 30.000 rekeninghouders en € 250 miljoen vermogen

>

Hoge klanttevredenheid: 22% van alle klanten geeft totale dienstverlening een 9 of 10. En 1% een 5 of lager

Kalo Bagijn, algemeen directeur: “Brand New Day is begin 2010 live gegaan met de belofte de hegemonie van de grote
verzekeraars te doorbreken. Een ambitieuze belofte, die we niet onder stoelen of banken hebben gestoken. Wij zullen pas
slagen als wij als uitdager véél klanten aan ons weten te binden. Want als wij geen marktaandeel veroveren, doet het de
verzekeraars geen centje pijn en is er voor hen weinig noodzaak om het belang van hun klant écht centraal te stellen. Wij
hebben onszelf een aantal jaar gegeven om een volwassen speler te worden op de markt voor ‘levenproducten’, zoals
pensioen en hypotheekaflossing. Wij zijn er nog lang niet. Maar met deze groei én de sterke wil binnen onze organisatie om
te slagen zijn we een eind op weg. Als ik terugkijk, zijn we een stuk verder dan Binck na 2 jaar.”
2011: groei rekeninghouders en vermogen fors
Het aantal rekeningen en toevertrouwde vermogen is in 2011 hard gegroeid. Het aantal rekeninghouders nam met 19.000
toe tot 24.000 eind 2011, een stijging van 380%. En het toevertrouwde vermogen nam met € 136 miljoen toe tot ruim
€ 200 miljoen, een stijging van 210%. De groei van het vermogen is minder hoog omdat van veel rekeninghouders het
geld pas in 2012 op de rekening gestort wordt. De sterke groei zet zich dit jaar door: eind maart wordt de grens van 30.000
rekeninghouders en € 250 miljoen vermogen beslecht. De groei in 2011 is zowel door het directe als intermediaire kanaal
gedragen.

Succesvolle start collectief pensioen
In december 2011 heeft Brand New Day PPI van DNB de vergunning gekregen om collectief pensioen aan te bieden. De interesse
van bedrijven in dit nieuwe type pensioenuitvoerder is vanaf het begin groot. Tot op heden heeft Brand New Day PPI met 41
bedrijven een contract afgesloten om de collectieve pensioenregeling voor 5.300 deelnemers uit te voeren.

Meer informatie
Kalo Bagijn, algemeen directeur
Tel: 020 – 75 85 380
Email: kbagijn@brandnewday.nl
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Over Brand New Day
Wij willen onze klanten graag verbazen. Niet alleen met ongekend lage kosten, waardoor onze klanten méér vermogen
opbouwen. Of met een doordacht product zonder allerlei beknellende voorwaarden. Maar vooral met een on-Nederlandse
service. Ouderwets hard rennen voor je klant alsof je leven er vanaf hangt. Die service vinden wij erg belangrijk. Sterker nog:
het is onze strategie. Wij willen ambassadeurs maken van onze klanten. Klanten die zó tevreden zijn, dat ze ons aanbevelen
bij familie en vrienden. Daardoor gaan wij het winnen van de bedrijven waar je een polisnummer bent. En waar men bijna
geïrriteerd is als je belt over je eigen geld.
Wij geloven heilig dat onze filosofie van zéér lage kosten en extreme klantgerichtheid werkt. Wij zijn geen charitatieve
instelling. Ook wij willen winst maken. Maar we nemen wel genoegen met véél minder winst. Winst uit eerlijke handel. Dat
onze filosofie werkt, hebben we al een keer bewezen. In 2000 hebben wij BinckBank opgericht. Binck was de eerste die
het gevecht met de Grootbanken aanging. Nu, 12 jaar later, is de markt voor zelfstandige beleggers volledig veranderd. Alle
banken zijn door de knieën gegaan. Ze hebben hun tarieven verlaagd tot het niveau van Binck en hun producten aangepast.
Maar ze zijn te laat. De beleggers hebben gestemd met hun voeten. Mede door haar drang naar extreem goede service heeft
Binck nu een marktaandeel van zo’n 65%. En nu zijn de verzekeraars aan de beurt.
Brand New Day is zelfstandig en is geen dochter van BinckBank of een andere financiële onderneming.

