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Brand New Day: online pensioenbank

Vermogen opbouwen voor later
Daar focussen we ons op: beleggen én sparen voor later. Bijvoorbeeld voor een aanvullend pensioen, maar denk ook aan het 

aflossen van de hypotheek, de studie van een kind of gewoon vrij beleggen en sparen, zonder doel, waarbij u later wel ziet wat u 

met dat geld doet. Daarnaast kunt u uw aanvullend pensioen ook uitkeren bij Brand New Day.

Calvinistisch in kosten, bourgondisch in service 
Onze strategie in een notendop. Onze kosten zijn laag. Zéér laag. Dat is belangrijk, want door die lage kosten bouwt u veel 

meer vermogen op. Maar we zijn meer dan een prijsvechter. We rennen graag ouderwets hard voor onze klanten en adviseurs. 

Ongekend goede service vinden we belangrijk. Lekker snel antwoord, een beetje meedenken en vooral niet zo moeilijk doen of 

verschuilen achter regeltjes als er eens iets is. Dat vinden we zelf ook prettig, zo willen we zelf ook geholpen worden. 

Calvinistisch in kosten, bourgondisch in service. Dat is ons DNA. Dat zit bij ons in elke vezel.

Hoe belangrijk zijn lage kosten?Hoe belangrijk zijn lage kosten?
Héél belangrijk. Dat ziet u hieronder. Aan een procent minder kosten houdt u al snel 30% meer eind kapitaal over.Héél belangrijk. Dat ziet u hieronder. Aan een procent minder kosten houdt u al snel 30% meer eind kapitaal over.

Beleggingspolis overboeken? Zo geregeld! 
Oude beleggingspolissen zijn meestal niet meer van deze tijd. Publiek geheim. In veel gevallen wegen de hoge kosten 

niet op tegen wat u ervoor krijgt. Ook niet als de polis premievrij gemaakt is of als u een compensatie ontvangt. Meestal 

is het verstandig om te stoppen met zo’n polis en het geld over te laten boeken naar een rekening bij Brand New Day.  

Moeilijk is dat niet.  

Benieuwd of het overboeken van uw beleggings- of spaarpolis verstandig is? Uw adviseur zoekt het graag voor u uit! 
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De voordelen van Brand New Day

Geen verplichtingen 
Want dat vinden we zelf ook knap irritant, moetjes. Die leggen wij dus ook niet op. Géén verplichting om geld te 

storten, niets storten mag ook. Geen contract. Ontevreden? Dan boeken wij uw geld – met het schaamrood op de 

kaken – kosteloos over.

Maar wel flexibiliteit 
Via MijnBND kunt u, samen met uw adviseur of zelfstandig, alles aanpassen: de inleg (verhogen, verlagen of 

stopzetten), de gewenste einddatum, uw contactgegevens, de instellingen van uw rekening. Wilt u switchen naar 

andere beleggingsfondsen? Even niet beleggen, of automatische risicoafbouw aan- of uitzetten? Geen probleem. Al 

deze wijzigingen zijn gratis… er worden géén kosten voor in rekening gebracht.

Lage kosten
De kosten van onze beleggingsproducten zijn niet alleen enorm laag, ze passen ook op de helft van een bierviltje. 

De stortingskosten betaalt u éénmalig over elke geldstorting op uw beleggingsrekening. De beheerkosten betaalt u 

jaarlijks over het vermogen in het beleggingsfonds. Hieronder een voorbeeld met onze standaardfondsen. Heeft u 

een spaarrekening? Dan betaalt u uiteraard helemaal niets.

Online inzicht 
Via MijnBND ziet u elke dag hoe het met uw geld gaat. De huidige waarde van uw rekening, de koersen van de 

beleggingsfondsen, alle geld- en beleggingstransacties, hoeveel vermogen u naar verwachting gaat opbouwen.  

En natuurlijk het rendement en tot op de cent hoeveel kosten u heeft betaald.

Uw geld staat veilig 
Wij gaan niet failliet. Dat weten we zeker. Maar mooie woorden bieden geen zekerheid, dus concreet… 

Uw beleggingen 

Als wij onverhoopt toch failliet gaan, vallen ál uw beleggingen buiten ons faillissement. Ongeacht het bedrag op 

de rekening, het aantal rekeningen dat u bij ons heeft en of u een particuliere of zakelijke rekeninghouder bent.  

Uw beleggingen vallen bij Brand New Day namelijk onder de Wet Giraal Effectenverkeer. Die regelt dat al uw belegde 

vermogen afgescheiden is van ons eigen vermogen. 

Uw spaargeld 

Dat valt, net als bij alle Nederlandse banken, onder het depositogarantiestelsel. Dat wil zeggen dat het geld op ál uw 

spaarrekeningen bij Brand New Day Bank in totaal beschermd is tot € 100.000 per persoon. Let even op dat het geld 

dat u cash aanhoudt op een beleggingsrekening ook spaargeld is en onder het depositogarantiestelsel valt. 

Geld terug bij overlijden 
Het geld op een Brand New Day rekening is van u. Als u onverhoopt overlijdt ontvangen uw nabestaanden al het 

geld dat op uw rekening staat. Die krijgen dan 100% van het geld op uw rekening. Want we houden natuurlijk 

geen cent kosten in.

Servicekosten

Fondskosten

Stortingskosten (éénmalig)

Variërend per fonds van 0,15% tot 0,26% per jaar

0,50% over elke geldstorting

0,44% per jaar over het belegde geld op uw rekening
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Door te beleggen, te sparen of een combinatie daarvan. Wat 

het beste bij u past, is natuurlijk afhankelijk van meerdere 

factoren, waaronder de looptijd en uw risicobereidheid. Wilt 

u hier meer over lezen? Vraag dan naar onze brochure over 

onze visie op vermogensopbouw.

Onze beleggingsstrategie
Simpel: lage beleggingskosten, een enorm brede spreiding 

over sectoren, landen en continenten, lifecyclebeleggen, 

goed nadenken over de technische details onder de motorkap 

(valutarisico, dividendefficiëntie, etc). En dan, belangrijk, 

vooral niet afwijken van uw plan als de beursbomen tot in de 

hemel groeien of als het beursbloed door de straten loopt… 

vooral volgens plan blijven beleggen. Saai maar het meest 

effectief.  

De beleggingsfondsen 
U kunt kiezen uit flink wat aandelen- en obligatiefondsen. 

Alle fondsen zijn indexfondsen. Bij het openen van een 

rekening bepaalt u samen met uw klant hoeveel risico u wilt 

nemen en belegt u in 4 standaard aandelen- en 4 standaard 

obligatiefondsen. U bepaalt alleen of u iets meer (offensief) 

of juist iets minder (defensief) risico neemt bij het beleggen. 

Dat doet u door één van onze vijf vaste modellen (variërend 

van zeer offensief tot zeer defensief) te kiezen. U zit hier 

natuurlijk niet aan vast. Direct na het openen van de rekening 

kunt u ook kiezen voor vrij beleggen. Als u daarvoor kiest, 

bepaalt u helemaal zelf in welke fondsen u belegt.  Switchen 

tussen fondsen is altijd gratis, al switcht u dagelijks.

Automatische risicoafbouw 
Het zou zuur zijn als vlak voor de einddatum de beleggingen 

in rook opgaan door een crash op de beurs. Daarom doen 

wij aan ‘automatische risicoafbouw”: hoe dichter bij de 

einddatum, hoe veiliger we beleggen. Vanaf 15 jaar voor 

de einddatum gaat uw klant namelijk elk jaar iets minder in 

aandelen en iets meer in obligaties beleggen, totdat uw klant  

in het laatste jaar voor de einddatum volledig in obligaties 

belegt’. Dat regelen wij, kosteloos. Wilt u dit niet? Geen 

probleem, want de optie automatische risicoafbouw kunt u 

op ieder moment ‘aan’ of ‘uit’ zetten.

Beleggen én sparen
Ook van obligaties kunnen de koersen tussentijds dalen. 

Minder snel en heftig dan bij aandelen, maar toch. Wilt u met 

een deel van uw pensioengeld helemaal géén koersrisico 

lopen? Combineer dan sparen met beleggen en open 

twee rekeningen: één pensioenrekening-sparen en één 

pensioenrekening-beleggen. En het mooiste: dat kost geen 

cent extra.

Indexbeleggen: dikke kans op méér rendement 
Banken en verzekeraars adviseren vaak hun eigen actieve 

fondsen. Dat is best gek, want op termijn behaalt ruim 85% 

van die actieve fondsen een (fors) lager rendement dan de 

index die ze proberen te verslaan. Niemand kan keer op keer 

voorspellen wat de beurzen gaan doen. Er zijn wel actieve 

fondsen die het beter doen dan de index… zo’n 15% van de 

fondsen. Maar vooraf weet niemand welk fonds dat is. En de 

winnaars van nu zijn bijna altijd de verliezers van morgen. 

Kortom: met indexbeleggen heeft u een hele dikke kans op 

(veel) meer rendement. Daarom belegt u bij Brand New Day 

altijd in indexfondsen.

Hoe groeit uw geld?

Sparen
Ligt u wakker van beleggen? Dan is dit 

misschien niet de juiste keuze. Gelukkig 

kunt u ook sparen bij Brand New Day. 

Dit kan met onze gewone 

spaarrekening of met de 

pensioenrekening-sparen. 

Beide rekeningen hebben 

een variabele rente. Op 

onze website en in 

MijnBND staan altijd de 

actuele rentestanden.

Sparen of beleggen?
Twijfelt u welke vorm van vermogensopbouw het best bij 

u past? Vraag ernaar bij uw adviseur.
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Alle producten van Brand New Day op een rijtje

 
Pensioenrekening-beleggen
Beleggen voor een aanvullend pensioen (lijfrente), mét belastingvoordeel, dus er gelden spelregels van de Belastingdienst. 

Pensioenrekening-sparen
Sparen voor een aanvullend pensioen (lijfrente), mét belastingvoordeel, dus ook hier gelden de regels van de 

Belastingdienst. 

Lijfrente-uitkering
Heel simpel gezegd: een omgekeerde spaarrekening. U kiest een periode waarin u dat geld wilt opmaken en ontvangt 

over de hele looptijd een scherpe (vaste) rente.

Beleggingsrekening 
Vrij beleggen voor later: voor een bepaald doel (wereldreis, droomhuwelijksdag, aflossing van de hypotheek) of 

gewoon om een pot met geld op te bouwen, zonder specifiek doel.   

Spaarrekening
Vrij sparen tegen een variabele rente.

Kinderrekening-beleggen
Een beleggingsrekening op naam van uw kind. De ouder beheert de rekening totdat het kind 18 jaar wordt (en dus 

meerderjarig is). Geld dat de ouder, opa en oma of wie dan ook overmaakt naar de rekening, is een schenking aan het 

kind. Over het geld op de rekening hoeft later dus nooit meer schenk- of erfbelasting betaald te worden.

Bedrijfspensioen
Op zoek naar pensioen voor werknemers? Brand New Day biedt ook bedrijfspensioen. U vindt meer informatie op 

brandnewday.nl/bedrijfspensioen.
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Over Brand New Day

Brand New Day is een pensioenbank nieuwe stijl… dus 

gewoon alles online en wél bank maar géén bankiers. Het 

geld van onze klanten beleggen we voor de lange termijn. 

Dat beleggen doen we op een wetenschappelijke manier, 

want met serieus geld voor later moet je niet spelen. Serious 

money taken seriously, zoals een grote private banking 

concurrent het ooit terecht stelde. Alleen is serious money 

bij ons gewoon vanaf een geeltje.  

We zijn geen bankiers, maar ondernemers. Daarin zijn we 

echt anders. En dat merk je ook als je hier rondloopt. We zien 

vooral kansen, weinig bedreigingen. Nemen snel beslissingen. 

Rennen onszelf regelmatig voorbij. Gaan ons vaak te buiten 

aan jeugdige overmoed en bravoure. We bestaan ‘nog maar’ 

sinds 2010, maar beheren inmiddels al miljarden euro’s voor 

honderdduizenden klanten.

Brand New Day is zelfstandig. We zijn geen onderdeel van 

een andere bank of verzekeraar. We hebben dit bedrijf in 

2010 zelf opgericht. Eigen geld, eigen risico en zelf in elkaar 

geschroefde 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 gewoon heel hard rennen voor je klanten 

uiteindelijk ook veel blije klanten krijgt. En dan komt die winst 

vanzelf. 

Onze beloftes aan u
Zoals gezegd, we zijn meer dan een prijsvechter… we 

bieden u ook een topservice. Daarom nemen wij na 

3x rinkelen altijd direct de telefoon op en hebben we 

niet zo’n bloeddrukverhogend keuzemenu. Daarom 

beantwoorden wij uw e-mail altijd binnen een dag en 

als het kan binnen een uur. Daarom handelen wij een 

klacht – wij zijn ook maar mensen – gewoon binnen 

een dag af. En daarom verschuilen wij ons niet achter 

regeltjes, maar hanteren we de menselijke maat.

Heeft u een vraag?
Wij helpen u graag! 

Bel ons op

020-7585330

of stuur een e-mail naar

adviseur@brandnewday.nl
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