BNP Paribas Fortis
BEANTWOORDT DE VRAGEN VAN HAAR KLANTEN

w
Ten einde de belangen van al haar
klanten veilig te stellen, heeft de Groep
BNP Paribas een akkoord getekend met
de Amerikaanse autoriteiten.
Wij begrijpen uw bezorgdheden en
verbinden er ons toe op uw vragen te
antwoorden.

u
Zal BNP Paribas Fortis de bankkosten
verhogen?

NEEN
De boete die de Groep zal betalen zal geen enkele
weerslag hebben op de tariferingspolitiek van de bank.
We besteden veel aandacht aan de kosten die wij onze
klanten aanrekenen en wij behouden onze tarievenpolitiek
voor de komende jaren.

v
Zal BNP Paribas Fortis minder kredieten
toestaan?

NEEN
In het eerste trimester 2014 heeft BNP Paribas Fortis
voor EUR 2.8 miljard kredietlijnen toegestaan aan kleine
en middelgrote ondernemingen in België, ondanks de
toegenomen concurrentie op de kredietmarkt. Dankzij haar
cliënteel beschikt BNP Paribas Fortis over overvloedige
liquiditeiten die vragen om in de economie te worden
geherinvesteerd.

Zijn mijn deposito’s veilig?

JA
U hoeft zich geen zorgen te maken over uw deposito’s,
over uw spaargelden of over al uw flnanciële beleggingen.
De sanctie die de groep wordt opgelegd, zal geen enkele
invloed hebben op de commerciële activiteiten van de
bank.

x
Is de Groep BNP Paribas voldoende solide?

JA
Met een kapitaal dat meer dan verdubbelde over 5 jaar,
met eigen middelen die EUR 78 miljard bedragen, een
liquiditeitsreserve van EUR 264 miljard die meteen
mobiliseerbaar is en een solvabiliteitsratio van ± 10%
- daar waar het minimum dat door de Europese bancaire
reglementering gevraagd wordt 9 % is - behoort
BNP Paribas tot een van de 10 meest solide banken ter
wereld.
U mag erop vertrouwen dat wij u verder zullen begeleiden
en dit zowel in België als internationaal.
U kan ervan op aan dat alle medewerkers van
BNP Paribas Fortis er alles aan zullen doen om u ten
dienste te staan en u te blijven begeleiden op een lange
termijn bij uw projecten. Het welslagen van uw projecten
en de bescherming van uw belangen zijn en zullen altijd
onze fundamentele missie blijven.

Uw relatiebeheerder staat volledig tot
uw beschikking voor meer informatie

bnpparibasfortis.be

