
 

 

  
 
 
 
 

Persbericht  
 

Achmea Bank verbreedt strategie met retailbeleggen  
 
Tilburg, 9 februari 2022 – Achmea Bank heeft het voornemen om in 2022 beleggingsdiensten aan 
particulieren te gaan verlenen. Als onderdeel hiervan brengt zusterbedrijf Achmea Investment 
Management de beleggingsrekeningen voor particulieren onder bij Achmea Bank. Achmea 
Investment Management blijft de beheerder van de beleggingsfondsen en het merk blijft Centraal 
Beheer. 
 
Achmea Bank verbreedt hiermee haar strategie en productaanbod, dat nu nog bestaat uit 
spaarproducten en hypotheken. De toevoeging van beleggingsdiensten maakt het mogelijk klanten 
eenvoudig te laten switchen tussen sparen en beleggen en de kosten voor de klant laag te houden. 
Ook ontstaan er mogelijkheden om nieuwe producten en proposities in de markt te zetten. 
 
Retailbeleggen is een belangrijk onderdeel in de strategie van Achmea Groep. Als financieel 
dienstverlener voor nu, straks en later wil Achmea op dit gebied de komende jaren sterk groeien met 
het merk Centraal Beheer. Deze ambitie past bij de huidige marktontwikkelingen en de behoefte van 
klanten aan alternatieven voor sparen.  
 
De voorgenomen overgang is onder voorbehoud van positief advies van de centrale ondernemingsraad 
van Achmea. 
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Voor meer informatie: 
 
Mediarelaties    Investor Relations   Investor Relations 
Marco Simmers   Hans Duine     Rudi Kramer  
06 – 53 43 87 18   06 – 82 10 50 97   06 – 53 26 45 52 
marco.simmers@achmea.nl  hans.duine@achmea.nl             rudi.kramer@achmea.nl 
 
 
Over Achmea Bank 
Achmea Bank is onderdeel van Achmea en verstrekt hypotheken en spaarproducten aan particulieren in 
Nederland via Centraal Beheer en Woonfonds. Achmea Bank beschikt over een bankvergunning en is 
gerechtigd financiële diensten te verlenen krachtens de Wet op het financieel toezicht (Wft). Achmea Bank 
beheert een kredietportefeuille van circa € 12 miljard en circa € 7 miljard aan spaargeld. Achmea Bank is 
gevestigd in Tilburg. www.achmeabank.nl 
 
Deze aankondiging is uitgegeven door Achmea Bank N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7(1) 
van de EU Verordening Marktmisbruik.   
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