Private Banking Centre by James

Een kwalitatieve aanpak
in een persoonlijke stijl

1. Startpunt
		
uw persoonlijke financiële strategie

ç

Onze expertise

ç

Patrimoniale balans

2. Analyse van
		
		

uw vermogen in zijn geheel
uw doelstellingen
uw verwachtingen

3. Antwoord op
		
		
		

uw wensen
uw projecten
uw ambities
uw dromen

ç

Stabiliteit
Transparantie
Zorgeloosheid
Financiële expertise

4.	
Met het engagement van uw private banker via
		
		
		

t elefoon en sms
e-mail
webconferencing

ç

Maximale beschikbaarheid

Altijd en overal

Private Banking Centre by James:
wanneer ú de tijd vindt voor
uw beleggingen en verzekeringen

Maximale bereikbaarheid
g
 eprivilegieerde beschikbaarheid van uw private banker
m
 et de ruimste bereikbaarheid: elke werkdag van 7 u. tot 22 u. en op zaterdag van 9 u. tot 17 u.
o
 ndersteund met state of the art instrumenten (real time raadplegingen, platform
voor verrichtingen)

Lokaal en internationaal
netwerk voor uw bedrijf
184.000 medewerkers
Actief in 75 landen
Belangrijke aanwezigheid in

Noord-Amerika, Azië,
het Middellandse Zeegebied
en Centraal-Europa

Samen ten dienste van uw toekomst

Uw private banker
Uw assistent private banker
Bijgestaan door een team van
specialisten:
Estate planners analyseren uw globale vermogen vanuit
een juridische en fiscale invalshoek. Zij waken over een
harmonieuze toewijzing van het beschikbare vermogen.
Zij helpen u ook bij uw successieplanning;
beleggingsspecialisten die van kortbij uw beleggingen
opvolgen in het licht van de kleinste bewegingingen
op de beurzen en immobiliënmarkt.

U wilt uw vermogen de aandacht
geven die het verdient? Maar door
een overvolle agenda hebt u daar
onvoldoende tijd voor?
Dan verdient uw vermogen een
private banker die zijn beschikbaarheid
aanpast aan uw mogelijkheden.

Voor meer informatie: bel 02 433 40 51.
Uitgebreide beschikbaarheid:
van maandag tot vrijdag: 7 u. tot 22 u.;
op zaterdag van 9 u. tot 17 u.

“Als je het druk hebt, blijft
er maar weinig tijd over
voor je bankzaken.
Gelukkig kan ik ‘s avonds
en zelfs op zaterdag
rekenen op mijn
private banker.”
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