Persbericht
Bigbank treedt toe tot de vereniging van banken in Estland
Tallinn, Estland, 30 oktober 2017 – Bigbank, een internationale bank gespecialiseerd in
consumentenkredieten en deposito’s met het hoofdkantoor in Estland, is als dertiende lid
toegetreden tot de Estonian Banking Association (EBA). De vereniging van banken in Estland
is lid van de Europese bankenfederatie, de European Banking Federation (EBF).
"Bigbank wil in de landen waar we opereren op nationaal en op Europees niveau bijdragen aan de
strategische doelstellingen van de organisatie," aldus Sven Raba, voorzitter van de raad van bestuur
van Bigbank. "Het lidmaatschap van professionele organisaties helpt ons om geïnformeerd te blijven
en bij te dragen aan het ontwikkelen van processen die van belang zijn voor de sector".
"De vereniging acht het van belang dat de bankensector in Estland betrouwbaar en transparant is,
zowel in de ogen van partners in Estland als van buitenlandse partners," aldus Sven Raba. "Bigbank
deelt die visie en onderschrijft de normen en waarden van de vereniging van banken in Estland"
Volgens de voorzitter van de raad van bestuur van Bigbank zijn de reputatie van de sector en het
vertrouwen van de klanten van gelijk belang voor een gezonde bankensector. "Het vertrouwen van
consumenten in banken is een van de belangrijkste pijlers van succes voor het sector. Om een goede
dienstverlening te bieden, moeten banken voldoen aan de wettelijke voorschriften. De EBA ziet dit
als een van de belangrijkste taken in de activiteiten van de organisatie," aldus Sven Raba.
Over Bigbank
Bigbank werd in 1992 in Estland opgericht als Balti Investeeringute Grupp AS (BIG). Bij het verkrijgen
van de banklicentie in 2005 werd de naam gewijzigd in Bigbank. De bank richt zich op het aanbieden
van consumentenkredieten en spaardeposito’s voor particuliere klanten.
Bigbank heeft buiten het thuisland Estland kantoren in Letland, Litouwen, Finland, Zweden en
Spanje. In Duitsland, Oostenrijk en Nederland is Bigbank als internetbank actief in het aanbieden van
spaardeposito’s. Nederlandse klanten kunnen met vragen terecht bij de Nederlandstalige helpdesk
die te bereiken is per telefoon en per email.
Bigbank valt onder toezicht van de financiële autoriteit in Estland, de Finantsinspektioon. De
deposito’s van Bigbank worden gedekt onder het Estlands garantiestelsel, dat in lijn met de EUrichtlijn ingelegde termijndeposito’s inclusief de rente tot een bedrag van EUR 100.000 per klant
garandeert.
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