James

uw persoonlijke adviseur
op afstand

BNP Paribas Priority biedt u een integrale dienstverlening met een persoonlijke adviseur op afstand: James. Op die
manier kunnen wij u een service bieden die aangepast is aan
uw drukke agenda. Met James hebt u altijd en overal direct
toegang tot uw persoonlijke bankier. Die staat u bij met raad
én daad. Ook lang na de kantooruren.

James is direct bereikbaar
U hebt het druk. Stel, u vindt pas later op de avond de tijd
voor uw persoonlijke financiën. Of u wilt de tijd benutten tussen twee vergaderingen door. Of u wacht op uw vliegtuig.
Dan zou het handig zijn een herbelegging of een dringende
beursopportuniteit te kunnen bespreken met uw persoonlijke
adviseur. Dat kan! Heel makkelijk zelfs. Dankzij James, uw
persoonlijke adviseur op afstand.
Een telefoontje of e-mail naar uw persoonlijke adviseur en u
krijgt onmiddellijk antwoord. Zelfs ruim buiten de kantoor
uren: op weekdagen tussen 7 uur en 22 uur en op zaterdag
tussen 9 uur en 17 uur. De inzet van James is immers een
persoonlijke relatie met uw eigen adviseur op afstand die u
vlot bereikt via directe kanalen als telefoon, e-mail en PC
banking. Zo hoeft u zich niet te verplaatsen voor een afspraak
in het kantoor. U regelt uw zaken wanneer het u past, waar u
ook bent. Is uw persoonlijke adviseur afwezig, dan neemt zijn
collega het van hem of haar over.
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James levert persoonlijk advies
Uw persoonlijke adviseur kent uw dossier door en door,
hij kent uw kijk op beleggingen, weet waar uw voorkeuren
naar uitgaan, enz. De service van James blijft evenwel niet
beperkt tot beleggingen alleen. Hij zorgt ook voor passende
en aantrekkelijke oplossingen voor al uw behoeften op het
vlak van bijvoorbeeld kredieten en verzekeringen. Zo is de
persoonlijke toets aanwezig in elk contact en verloopt alles
zoals ú dat wenst. Bovendien kan hij rekenen op een team
van experts die thuis zijn in zeer gespecialiseerde materies
op het vlak van fiscaliteit, vermogensoverdracht, enz.

James is dé expert voor uw beleggingen

Uw persoonlijke adviseur zit in het hart van de financiële
markten, in realtime verbonden via de meest geavanceerde
en uitgebreide informatiebronnen. Daarom krijgt u altijd de
marktinformatie heet van de naald, zoals die beschikbaar is
op het moment dat u belt of e-mailt.

James is proactief

Vervaldagen, renteschommelingen of specifieke markt
evoluties? Uw persoonlijke adviseur bewaakt uw portefeuille
en neemt proactief contact met u op als concrete opportuni
teiten zich aandienen. Uiteraard doet hij dat enkel op de momenten die u met hem afgesproken hebt.

Belangrijk om te weten

[[ U hebt vandaag al een persoonlijke gesprekspartner bij

[[

[[
[[

BNP Paribas Fortis? James, uw persoonlijke adviseur
neemt de fakkel over. Hij wordt voortaan uw nieuwe
vaste gesprekspartner. Op hem kunt u trouwens ook
rekenen als u vragen hebt over fiscaliteit, vermogensplanning, enz.
Voor een veilig en optimaal gebruik van James hebt u
een PC banking-contract en een Phone banking-contract
nodig. Uiteraard brengt uw persoonlijke adviseur dat
snel in orde voor u.
De verrichtingen die u besproken hebt met uw persoonlijke adviseur, ondertekent u met een veilige code. Ook hier
geniet u dus maximaal comfort en snelheid.
James van BNP Paribas Priority is kosteloos. De service
is evenwel voorbehouden voor roerend vermogens van
minimaal 85.000 EUR.

Alles weten over James

Een goede keuze begint voor BNP Paribas Fortis bij heldere,
duidelijke informatie:

[[ meer
[[
[[

informatie en een illustratief filmpje vindt u op
www.bnpparibasfortis.be/james;
in elk kantoor van BNP Paribas Fortis krijgt u advies
over de voordelen en mogelijkheden van James, uw
persoonlijke adviseur op afstand;
u kunt ook rechtsreeks bellen met James, uw persoonlijke
adviseur op tel. 02 433 41 69.

Starten met James

Starten met James vergt slechts enkele formaliteiten. Die
worden in een handomdraai geregeld door James zelf
[[ via tel. 02 433 41 69
[[ via mail naar: james@bnpparibasfortis.com.
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Advies? Informatie? Verrichtingen?
BNP Paribas Fortis is er voor u.
Kom langs in het kantoor
Kantoren

(op afspraak ma-vrij tot 19 u.; za 9-12 u.)

Bel ons op tel. 02 762 60 00
(ma-vrij 7-22 u.; za 9-17 u.)

Surf naar www.bnpparibasfortis.be
Internet

(alle dagen, 24 u. op 24)

Surf mobiel naar m.bnpparibasfortis.be
GSM

(alle dagen, 24 u. op 24)

BNP Paribas Fortis is de commerciële benaming van Fortis Bank nv, ingeschreven
en handelend als verzekeringsagent onder het FSMA-nr. 25.879 A voor
AG Insurance nv. BNP Paribas Fortis biedt de verzekeringsproducten van AG
Insurance aan.
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