Informatiesysteem Bigbank uitgeroepen tot een van de beste ter wereld
Tallinn, Estland, 18 januari 2018 - Bigbank, een internationale consumentenbank met het hoofdkantoor in
Estland, heeft bij de uitreiking van de Banking Technology Awards 2017 in Londen waardering gekregen
voor haar nieuwe informatiesysteem Nest. Het systeem, dat samen met Icefire is ontwikkeld, werd
uitgeroepen tot een van de 10 beste technologieprojecten in de bankensector wereldwijd in de categorie
‘Best Tech Overhaul Project’.
Het nieuwe informatiesysteem Nest verbetert de klantervaring en vormt de basis voor de toekomstige
ontwikkeling en groei van Bigbank. Naast het faciliteren van de groeiplannen, zal Nest er ook voor zorgen dat
de oplossingen en producten die Bigbank biedt in lijn zijn met alle nieuwe vereisten op het gebied van
regulering en rapportage.
“We hebben al onze informatie en technologie op het gebied van bancaire oplossingen samengebracht in één
modern platform, en de overgang naar het nieuwe systeem zal geleidelijk plaatsvinden”, zegt Sven Raba, CEO
van Bigbank, in een toelichting. “In juni werd Nest geïnstalleerd bij het Finse onderdeel van Bigbank en tot
2020 zal het uitgerold worden in de andere landen waar Bigbank actief is.”
“Bigbank wil de meest aanbevolen leverancier van digitale financiële diensten worden in alle landen waar we
actief zijn. Nest biedt ons alles wat we daarvoor nodig hebben, namelijk de modernste en gemakkelijkste
bankdiensten die er bestaan”, aldus Sven Raba.
De uitreiking van de Banking Technology Awards 2017 vond in december plaats in Londen. India Post won de
prijs voor ‘Best Tech Overhaul Project’, terwijl Allied Irish Bank een eervolle vermelding kreeg. Naast Bigbank
waren verder ook Deutsche Bank, HSBC, Rabobank, Santander, Saxo Bank, Schroders en Zions Bancorporation
genomineerd in deze categorie.

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 werd 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 EU-richtlijn ingelegde
termijndeposito’s inclusief de rente tot een bedrag van EUR 100.000 per klant garandeert.
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