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Inleiding
Van stagiair of kandidaat
tot advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder
Onze samenleving verandert voortdurend.
Van kleine verschuivingen die u persoonlijk raken tot grote bewegingen die de hele
wereld een ander gezicht geven.
Recht is overal, beweegt voortdurend
mee, en zet veranderingen in gang. Goed
juridisch advies is noodzakelijk bij zowat
elke belangrijke beslissing. U neemt dus,
als advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder, een sleutelpositie in binnen de
maatschappij.
U bent, zeker als vrij beroeper, ook nauw
verbonden met het dagelijks leven.
U werkt iedere dag aan antwoorden en
oplossingen voor uw cliënten.
Ook de financiële wereld staat nooit stil.
En dan is de vraag: wie staat u bij voor de
financiële kant van uw zaak? En wie blijft
dat met evenveel vakkennis en betrokkenheid doen tijdens uw hele carrière?
De Ondernemersbank van BNP Paribas
Fortis is er voor u. Altijd en overal, zal

uw adviseur vrije beroepen u informeren
en u adviseren op zowel het professionele als op het privévlak. Met een service
die zich telkens opnieuw aanpast aan
uw veranderende behoeften. Want uw
behoeften als bijvoorbeeld beginnend
juridisch beroeper met een startend
kantoor verschillen hemelsbreed van de
behoeften binnen een gevestigd kantoor
dat al jaren succesvol draait.
Deze brochure belicht kort enkele typische
carrièremomenten van een juridisch vrij
beroeper. De focus ligt daarbij op de oplossingen die De Ondernemersbank aanbiedt.
Dit overzicht streeft geen volledigheid na.
Want veel belangrijker is het persoonlijke
gesprek met uw adviseur vrije beroepen

binnen de Ondernemersbank. Hij of zij
gaat gedetailleerd in op uw vragen en vertaalt de mogelijke oplossingen in concrete
voorstellen en cijfers.
Onthoud bij het lezen van deze brochure
dat zij bestemd is voor advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders. Voor
een vlotte lezing gebruiken we veelal de
generalistische term 'juridisch beroeper'.
En de term 'kantoor' voor studie, kabinet
of praktijk.
Als u na het lezen van deze brochure
nog een vraag hebt, meer informatie
wilt of zaken wilt bespreken met de
adviseur vrije beroepen, maak dan
gerust een afspraak.

Wilt u een afspraak met een adviseur vrije beroepen,
bel 02 433 43 31.
Ontdek ons volledige aanbod op
www.bnpparibasfortis.be/juridischeberoepen
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De
aanloop
naar een eigen
kantoor

Stagiair of kandidaat
in opleiding

U bent afgestudeerd en u loopt stage
als advocaat of (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder of u bent kandidaat-notaris? BNP Paribas Fortis begeleidt u met
goede raad, aangepaste diensten en
antwoorden op maat van uw behoeften.
U hebt nu waarschijnlijk meer vragen dan
antwoorden als het gaat over de zakelijke
kant en het financiële beheer van uw huidige en toekomstige activiteit. Vragen als:
¢¢ Eerste stage, eerste inkomsten …
Hoe gaat u ze beheren?
¢¢ Een eigen plek inrichten? Beter huren
of kopen?
¢¢ Oefent u straks uw kantoor alleen
uit of zult u uw kantoor voeren onder
vennootschap?
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Elke situatie leidt tot andere keuzes.
De Ondernemersbank van BNP Paribas
Fortis helpt u met advies en oplossingen
voor al die vragen. En geeft mee vorm
aan het financiële luik van uw ambities.
De Ondernemersbank en de adviseur vrije
beroepen begeleiden u al van bij de start
van uw stage. De adviseur houdt een
overzicht op uw huidige en toekomstige
situatie en aspiraties, en houdt daarbij
zowel rekening met uw professionele als
privébehoeften.

Professioneel aanbod:
Dit aanbod richt zich tot wie zijn stage
verricht als zelfstandige:
¢¢ u beschikt een jaar lang over een
gratis Pro Pack, inclusief voordelige
voorwaarden op de tegoeden op deze
professionele rekening;

¢¢ u beschikt over een vlotte toegang tot
Krediet op afbetaling, met afschaffing
van de dossierkosten;
¢¢ u kunt nu al een belangrijke belastingverlaging realiseren door te investeren
in een aanvullend pensioen met het
Pensioen Invest Plan - VAPZ.

Privé-aanbod:
¢¢ dagelijks

beheer privévermogen:
jaar gratis Easy Pack om al uw
privé-inkomsten en uitgaven vlot te
beheren met mogelijkheid tot 2 debetkaarten voor uzelf en uw partner;
¢¢ ontdek ook de mobiele app Easy
banking, een handige aanvulling op
PC banking: u volgt uw rekening op
via smartphone of tablet en u doet
mobiel uw overschrijvingen.
¢¢ financieringsoplossingen: u geniet
aantrekkelijke voorwaarden voor uw
Woonkrediet.
¢¢ 1

Van start
in uw eigen
kantoor

Uw eigen kantoor
oprichten

Bij de oprichting van een eigen kantoor
komt heel wat kijken. Met om te beginnen een heel aantal administratieve
formaliteiten. U moet natuurlijk ook uw
kantoor inrichten en in computeruitrusting, software en de aankoop van
juridische databanken investeren.

U wilt die wellicht omvangrijke investeringen oordeelkundig aanpakken.
Ze moeten perfect zitten om ook fiscaal
het beste resultaat te bereiken.
De kans is groot dat deze professionele
investeringen samenvallen met ook heel
wat veranderingen in uw privésituatie.
Denk maar aan de aankoop van een
woning (die misschien ook kantoorruimte
huisvest), een baby op
komst, een grotere auto
enz.

Het Soepel Woonkrediet
biedt u talrijke
keuzemogelijkheden

Voor elk van deze
gebeurtenissen brengt
BNP Paribas Fortis
een specifiek aanbod
tegen zeer scherpe
voorwaarden.

Partner bij elke stap in uw loopbaan als juridisch beroeper 5

Van start

in uw eigen kantoor

Van start

met steun van de bank
Goed advies begint altijd met een vertrouwensband tussen u en uw relatiebeheerder. Daartoe is het noodzakelijk
dat uw relatiebeheerder een grondige
kennis heeft van uw sector en van de
specifieke vereisten van uw beroep.

Binnen De Ondernemersbank nemen de
adviseurs vrije beroepen deze rol op.
Ze hebben enkel mensen met een vrij
beroep als klant. Dat staat garant voor
een grote expertise op basis van kantoorervaring en voortdurende opleidingen.
Verder kunnen zij op elk moment een
beroep doen op gespecialiseerde teams
rond fiscaliteit, verzekeringen enz.

Op die manier zal uw relatiebeheerder
u graag wegwijs maken in bijvoorbeeld
de vele steunmaatregelen voor zowel
jonge, startende als gevestigde juridisch
beroepers.

Uw adviseur vrije
beroepen heeft een
grondige kennis van
uw sector

Speciaal aanbod
voor startende juridische beroepers
Professioneel aanbod:
¢¢ 1

jaar gratis Pro Pack en PC banking
Pro/Business, ideaal voor het beheer van
uw professionele rekening;
¢¢ een fikse korting op de aankoop van
een betaalterminal (vast of mobiel),
waardoor u met minder cash kunt
werken en die ook handig is voor uw
cliënten. Eenzelfde mogelijkheid zal
binnenkort ook beschikbaar zijn als
app op uw smartphone;
¢¢ u hebt een vlotte toegang tot Krediet
op afbetaling, met afschaffing van de
dossierkosten;
¢¢ u beschikt over een vlotte toegang
tot leasing (auto, kantooruitrusting …)
met heel interessante kortingen op de
premies;
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¢¢ mogelijkheid voor een 'rode loper'-begeleiding door externe partners (KPMG,
ondernemingsloket, Exact Online, Total)
om nog beter voorbereid te starten;
¢¢ een uitgebreid aanbod van verzekeringen om uw professionele risico's te verzekeren: brand, gewaarborgd inkomen …

Privé-aanbod:
¢¢ 1 jaar gratis Easy Pack om al uw
privé-inkomsten en uitgaven vlot te
beheren met mogelijkheid tot 2 debetkaarten voor uzelf en uw partner;
¢¢ u geniet aantrekkelijke voorwaarden
voor uw Woonkrediet;
¢¢ voor uw persoonlijke zekerheid profiteert u maximaal van onze verzekeringen en geniet u tevens interessante
kortingen op de premies.

Bereikbaarheid:
¢¢ uw adviseur vrije beroepen staat
altijd voor u klaar via zijn rechtstreekse
oproepnummer. Hij of zij komt uiteraard
ook bij u langs als u dat beter past;
¢¢ onze service gaat ook door na de
kantooruren. De gespecialiseerde
adviseurs op tel. 02 433 43 31 staan
altijd voor u klaar: elke werkdag tot
22 uur en op zaterdag van 9 tot 16 uur.
Wij weten dat u het druk hebt.
De adviseurs op deze gespecialiseerde
dienst hebben ook toegang tot uw
dossier;
¢¢ u kunt ook handig online bankieren
via PC banking of op uw tablet via de
applicatie Easy banking. Easy Banking
is een aanvullende dienst van
PC Banking.

Exclusief voor het dagelijks beheer
van de juridisch beroeper

Juridische beroepen vereisen voor de dagelijkse praktijk een aantal specifieke zichtrekeningen. Rekeningen waarmee u bijvoorbeeld de dagelijkse werking van uw kantoor
beheert of waarmee u uw inkomsten en derdengelden die u tijdelijk beheert, uit elkaar
houdt. U geniet voor deze rekeningen aantrekkelijke voorwaarden.

Voor notarissen:

Voor gerechtsdeurwaarders:

Toegang tot een heel aantal beheersrekeningen voor de notarispraktijk:
¢¢ studierekening: de professionele zichtrekening van uw studie;
¢¢ derdenrekening: hier verzamelt u
alle bedragen die u tijdelijk beheert als
notaris, maar die niet tot uw vermogen
behoren;
¢¢ rubriekrekeningen: in uw functie als
notaris ontvangt u fondsen die binnen
een tijdspanne van 30 dagen gerubriceerd dienen te worden.

¢¢ de studierekening: de professionele
zichtrekening van uw studie;
¢¢ de derdenrekening: hier verzamelt u
alle bedragen die u tijdelijk beheert als
gerechtsdeurwaarder, maar die niet tot
uw vermogen behoren;
¢¢ de geïndividualiseerde derdenrekening:
voor sommige dossiers is een aparte
derdenrekening per dossier echt nuttig;
de rekening 'bemiddelaar': als u bent
aangesteld als schuldbemiddelaar voor
een cliënt in een procedure van
collectieve schuldenregeling.

Voor advocaten:
Toegang tot een aantal gespecialiseerde
rekeningen:
¢¢ de kantoorrekening: de professionele
zichtrekening van uw advocatenkantoor;
¢¢ de derdenrekening (ook de carparekening genoemd): hier verzamelt u
alle bedragen die u tijdelijk beheert als
advocaat, maar die niet tot uw vermogen behoren;
¢¢ de geïndividualiseerde derdenrekening: voor sommige dossiers is een
aparte derdenrekening per dossier echt
nuttig, bv. voor schuldbemiddelingen,
faillissementen, nalatenschappen;
¢¢ de rekening voor voorlopig bewind:
staat op naam van uw cliënt, maar geeft
u als voorlopig bewindvoerder een reeks
verregaande beheersbevoegdheden.

Ontdek ook de e-rubriek, de online rubriekrekening
én de e-derden, de online derdenrekening.

Plannen

Dankzij deze e-rubriek en e-derden kunt u zo veel rubriekrekeningen
openen, benoemen, beheren en sluiten als u wilt. Zo wint u heel wat
kostbare tijd terwijl u toch met uw administratie perfect op orde blijft.

voor een onroerende
investering
Uw kantoor voeren in de eigen woning
heeft tal van voordelen: u staat minder in de file en u kunt het deel van de
woning dat u voor beroepsdoeleinden
gebruikt, fiscaal inbrengen. Doet u dat?
Speciaal voor u bieden wij het Soepel
Woonkrediet voor de verwerving van
een woning met een dubbel gebruiksdoel aan.

Het Soepel Woonkrediet biedt, naast
aantrekkelijke rentevoeten, ook een
aantal makkelijke keuzemogelijkheden
over de looptijd (tot zelfs 30 jaar). Zijn
ook mogelijk: versneld terugbetalen of,
integendeel, de terugbetaling spreiden
over een langere periode. Bovendien
heeft het Soepel Woonkrediet de vorm

van een kredietopening, waardoor u
altijd weer kunt opnemen wat u al terugbetaald hebt. En dat is handig als u
achteraf bijvoorbeeld uw kantoorruimte
wilt uitbreiden.
Uw gesprekspartner bij BNP Paribas
Fortis vertelt u daar graag alles over.
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Uw
kantoor

in volle expansie

Open kredietverlening
met aandacht voor uw specifieke behoeften
Drukbezette juridisch beroepers
hebben te weinig tijd om hun financiën,
privé en professioneel, de aandacht te
geven die ze verdienen. Toch zijn een
aantal middelen belangrijk voor de
verdere expansie van uw kantoor.
Als u hierover meer informatie wenst of
gewoon eens vrijblijvend van gedachten wilt wisselen, maak dan gerust een
afspraak met uw adviseur vrije beroepen.
Hij zal u graag helpen met de optimalisatie van de financiële structuur van uw
kantoor en u passend advies verlenen.
Zo kan hij bijvoorbeeld nagaan of de
overgang naar een vennootschap voor
u voordelen kan bieden.
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U kunt altijd rekenen op uw relatiebeheerder van De Ondernemersbank
voor de financiering van uw planning,
voor het deskundige beheer van uw
professionele en privégelden, voor de
fiscale optimalisatie van bijvoorbeeld
uw pensioenvoorzieningen.

Een nieuwe auto
De aankoop van een nieuwe auto voor
beroepsdoeleinden bekijkt u uiteraard
vooral in het licht van de fiscale mogelijkheden en voordelen. BNP Paribas
Fortis biedt u de meest uiteenlopende
formules, inclusief een totaalaanbod 'leasing'. U geniet bijzondere
voorwaarden.

Met het oog op een zo groot
mogelijk fiscaal voordeel
Een uitgebalanceerde fiscale strategie
bespaart u niet alleen onnodige uitgaven. Zij moet ook zorgen voor een mooie
belastingwinst.
Ontdek Bonifisc. Het financiert uw
voorafbetalingen voor de volle 100% en
betaalt die op de gepaste datum. Wij
regelen alle administratie. Uw kostbare
eigen middelen blijven op die manier vrij
voor andere doeleinden dan de betaling
van belastingen. U betaalt uw Bonifisc
terug in maandelijkse schijven tegen
een lage interestvoet. Die interesten
mag u in principe aftrekken van uw
beroepsinkomsten.

Bouwen

aan een aanvullend pensioen voor later
Een écht goed inkomen bij uw pensioen,
hangt allereerst af van de eigen inspanningen. U weet het maar al te goed: het
wettelijk pensioen voor zelfstandigen
en personen met een vrij beroep oogt
niet bepaald aantrekkelijk. Wie ook later
voluit wil leven, zorgt dus het best voor
aanvullingen op dit wettelijk pensioen.
Daarvoor bestaan trouwens tal van
(fiscaal) interessante formules.

Vrij Aanvullend Pensioen voor
Zelfstandigen (VAPZ) voor een
goed pensioen
Voor tal van werknemers is de pensioenvoorziening uit de tweede pijler dit zijn de pensioenvoorzieningen

opgebouwd door de werkgever, zoals een
groepsverzekering - een belangrijke inkomstenbron bij pensioen. Ook u, als vrij
beroeper, kunt binnen die tweede pijler
pensioenvoorzieningen aanleggen.
Zo biedt het VAPZ (Vrij Aanvullend
Pensioen voor Zelfstandigen) een aantrekkelijke oplossing voor vrije juridische
beroepen. Met het Pension Invest PlanVAPZ kunt u jaarlijks tot 8,17% van uw
referentie-inkomen (weliswaar met een
jaarlijkse bovengrens) opzijzetten in een
extra pensioenvoorziening. Dat levert
een mooi pensioenkapitaal op. Bovendien
kunt u de premies aftrekken als beroepskosten. Uw fiscaal voordeel kan oplopen
tot 50%. Tegelijk betaalt u hierdoor tot
22% minder sociale bijdragen.

Individuele Pensioentoezegging
U oefent uw juridische activiteit uit als
vennootschap? U leidt uw kantoor in de
hoedanigheid van zelfstandig bedrijfsleider? Dan openen zich een aantal
extra mogelijkheden met als voornaamste de Individuele Pensioentoezegging.
Dit aantrekkelijke pensioenplan is een
Tak 21-levensverzekering voor zelfstandige bedrijfsleiders. De vennootschap
stort de premies en geniet meteen de
belastingaftrek. U ontvangt op uw
pensioenleeftijd een aanvullend
pensioen in de vorm van een extra
kapitaal. Bovendien kunt u binnen
een Individuele Pensioentoezegging
ook kiezen voor een voordelige
aanvullende verzekering tegen
arbeidsongeschiktheid.

Uw kantoor

voeren op zelfstandige basis of onder vennootschap?
Soms kan de uitbating van een kantoor het best gebeuren in de vorm van
een vennootschap. U kunt bijvoorbeeld
beslissen op een bepaald ogenblik uw
zelfstandige kantoor stop te zetten en
dit onder te brengen in een bvba waarin
u uw beroep verder uitoefent. Daarop is
uiteraard personenbelasting verschuldigd. Op dat inkomen worden ook de
sociale zekerheidsbijdragen berekend.
De overgang naar een vennootschap is
een belangrijke stap omdat u hier ook uw
toekomstig inkomen als natuurlijk persoon definieert. Want de motieven voor
een overgang naar een vennootschap
kunnen van velerlei aard zijn:
¢¢ bedrijfseconomische motieven: veelal
bij kapitaalintensieve kantoren, waar
vreemde financiering belangrijker wordt
en een structuur noodzakelijk wordt om
financieringen te scheiden van het geïnvesteerde vermogen van de oprichter;
¢¢ juridische motieven, bijv. om te
vermijden dat eigen vermogen wordt
aangewend voor het delgen van eventuele schulden (behalve in uitzonderlijke
omstandigheden);

¢¢ fiscale motieven: de inkomsten uit
een eenmanszaak, of die uit een feitelijke vereniging, worden belast in de
personenbelasting. De inkomsten van
een vennootschap vallen in de lagere
vennootschapsbelasting;
¢¢ successierechtelijke motieven: de
structuur van een vennootschap kan ook
dienen voor de overheveling van het vermogen tegen lagere fiscale lasten voor
de erfgenamen en maakt het ook vlotter
door het bestaan van aandelen.

De overgang naar een vennootschapsvorm is een belangrijke stap. Die zult u
eventueel zetten na nauw overleg met
uw bedrijfsrevisor, een belastingconsulent en een notaris (Bent u zelf notaris,
dan hoeft u haar of hem uiteraard niet
ver te zoeken...). En uiteraard kunt u
bij de verkennende fase ook rekenen
op uw adviseur vrije beroepen van De
Ondernemersbank. Hij vertelt u ook
graag meer over ons specifieke aanbod
voor vennootschappen en bedrijfsleiders
voor juridische beroepen.

Speciaal aanbod voor
vennootschappen
¢¢ Geldreserve opbouwen
Een geldreserve opbouwen met uw
liquide middelen, doet u op de best
mogelijke manier met de Spaarrekening
Plus, een gereglementeerde spaarrekening met als voornaamste troef een
hogere getrouwheidspremie dan andere
vergelijkbare spaarrekeningen. Uw kapitaal is gegarandeerd, u krijgt een mooie
rentevergoeding, die stijgt naarmate het
saldo toeneemt en u beschikt iedere dag
vrij over uw geld.
¢¢ Pensioenplan voor u en uw werknemers
Als u uw kantoor voert onder vennootschap, dan openen zich ook een aantal
mogelijkheden met als voornaamste
en aantrekkelijkste Pension@work: een
bijzonder aantrekkelijk pensioenplan
voor u en uw werknemers. Het is een
groepsverzekering waarmee u uw
werknemers een extralegaal pensioen
laat opbouwen tijdens hun loopbaan.
En de gestorte premies bieden de
vennootschap een aantal aantrekkelijke
fiscale voordelen.
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Professioneel en
privévermogen

Professioneel en privévermogen
recht op dubbele aandacht

Elk patrimonium is uniek en verdient het
beste advies en de hoogste professionele opvolging. Bij de meeste vrije beroepen zitten grote overlappingen tussen
het professionele vermogen en het
privévermogen. Het is zaak aan beide
evenveel aandacht te besteden en zeker
de gemeenschappelijke ruimte zorgvuldig te bewaken. Dat is zeker zo voor wie
zijn activiteit op zelfstandige basis uitvoert en niet onder vennootschapsvorm.
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Uw adviseur vrije beroepen
In eerste instantie zal uw vaste adviseur vrije beroepen u ook begeleiden bij
uw financiële keuzes en beslissingen op
privévlak.
Hij kent u het beste, kent uw professionele en gezinssituatie en kan u dus
het best begeleiden om uw privégelden
zo te plaatsen dat u er uw toekomstige
dromen mee kunt realiseren. Afhankelijk
van uw beleggersprofiel kan hij u een
uitgebreid spectrum van spaar- en beleggingsproducten aanduiden, door onder meer gebruik te maken van Portfolio
Advice (zie ook het aparte kader), zo
kunt u elke beleggingsbeslissing nemen
met meer kennis van zaken, dankzij rapporten van onze experten, simulaties,
een persoonlijk onderhoud …

Eens u over meer vermogen beschikt,
kan een combinatie met James of een
overgang naar Private Banking een volgende stap zijn.

James, voor de druk bezette
juridisch beroeper en zijn
privévermogen
De openingsuren van de bank stemmen
niet écht goed overeen met de uren
van uw zelfstandig bestaan of van uw
kantoor. In het kader van onze maximale
beschikbaarheid voor cliënten met een
erg drukke agenda, voorzien wij een
specifieke dienstverlening: 'James, uw
persoonlijke beleggingsadviseur'.
Met James regelt u uw privézaken
(overschrijvingen, beleggingen, spaaropdrachten … ) wanneer het u past, waar u

ook bent. U kunt James bereiken per telefoon, e-mail of zelfs videoconferentie.
Dat kan op weekdagen tussen 7 en 22
uur en op zaterdag tussen 9 en 17 uur.
De service 'James' pakt uit met gespecialiseerd beleggingsadvies en de 100%-begeleiding van uw roerend vermogen.
James vertrekt van uw persoonlijke
voorkeuren en accenten en hij neemt ook
proactief contact op met u bij concrete
opportuniteiten.
Voor zaken specifiek voor uw professionele kantoor zoals nieuwe kredieten,
uitbreidingen of een eventuele overgang
naar een vennootschap, geeft James

uiteraard de fakkel weer door aan
uw adviseur vrije beroepen van
De Ondernemersbank.

Duo-relatie
Vanaf een bepaald vermogen vereist het
beheer en de opvolging van uw professionele noden en uw privévermogen - door
de gerelateerde groeiende complexiteit
van beide - specifieke aandacht. Daarom
stelt De Ondernemersbank u de samenwerking voor tussen twee specialisten
met elk hun specifieke competentie.
De adviseur vrije beroepen neemt het
beheer van uw professionele behoeften
ter harte. De private banker focust op

uw privévermogen. Maar hun samenwerking is uiteraard het meest lonend
waar het privé- en professioneel
vermogen samenkomen. Op dat vlak
garandeert de optelsom van hun
specifieke competenties, communicatie
en samenwerking een optimaal
beheer van uw vermogen.
Afhankelijk van uw persoonlijke
situatie zullen uw financiële belangen
behartigd worden door een private
banker, verbonden aan het Private
Banking Centre in uw buurt, of door
een relatiebeheerder van uw kantoor
van BNP Paribas Fortis.

Aanrader: Portfolio Advice
De voorbije jaren ontdekten meer dan tienduizend beleggers het beleggingsadvies op maat van Portfolio Advice,
voor beleggingsportefeuilles vanaf 50.000 EUR. U spreekt af met uw adviseur welke portefeuille met Portfolio Advice
voor u zal gevolgd worden. In zo'n portefeuille zitten, naast de Effectenrekening, ook een Beleggersrekening, 1 tot 4
Spaarrekeningen, financiële verzekeringen én eventueel beleggingen die u kocht bij een andere financiële instelling.
Op die manier brengen wij de volledige portefeuille in kaart. Dat staat garant voor een proactieve opvolging en een
advies dat van kortbij aansluit bij uw beleggersprofiel en doelstellingen. Dat is belangrijk, want een bepaald obligatiefonds kan perfect passen in de portefeuille van de ene defensieve belegger, maar absoluut niet aangewezen zijn voor de
andere defensieve belegger.
Het contract Portfolio Advice veronderstelt geen engagement van uw kant. Wíj engageren ons wel formeel om volgende
diensten te leveren:
¢¢ U krijgt regelmatig (volgens de frequentie die u verkiest) een gedetailleerd portefeuillerapport. In dit rapport vergelijken wij de samenstelling, het risico en het rendement van de portefeuille met de samenstelling, het risico en het
rendement van de referentieportefeuille die past bij uw beleggersprofiel.
¢¢ Wij nodigen u regelmatig uit voor een vrijblijvend portefeuillegesprek. Tijdens dit gesprek gaan we samen na wat u
kunt doen om uw portefeuille te sturen in de richting van de aanbevolen strategie. Let wel; ú zit aan het stuur; u beslist
in welke mate u dat advies volgt.
¢¢ Wij volgen het risico van uw portefeuille op de voet. Zodra het risico te groot wordt in vergelijking met wat aanvaardbaar wordt geacht voor uw profiel, krijgt u een signaal. We gaan dan opnieuw samen met u na of u de portefeuille moet
bijsturen. Het gesprek kan dan bijvoorbeeld leiden tot een advies om een aantal aandelenfondsen of individuele aandelen te verkopen, of het beleggersprofiel aan te passen. Dat laatste kan bijvoorbeeld nodig zijn bij belangrijke wijzigingen
in uw financiële situatie.
¢¢ Zodra een belegging op eindvervaldag komt, krijgt u een herbeleggingsadvies op maat. De toevoeging 'op maat' impliceert dat het advies rekening houdt met de bestaande portefeuille, het beleggersprofiel en mogelijke voorkeuren die
u formuleerde.

Maak vast en zeker kennis met de troeven en voordelen van Portfolio Advice.

Partner bij elke stap in uw loopbaan als juridisch beroeper 11

Advies?
Informatie?
Verrichtingen?
BNP Paribas Fortis, De Ondernemersbank, is er voor u.
(op afspraak ma-vrij tot 19 u.; za 9-12 u.)
Kantoren

Bel ons op tel. 02 433 43 31
(ma-vrij 7-22 u.; za 9-17 u.)
Telefoon

Surf naar www.bnpparibasfortis.be
(alle dagen, 24 u. op 24)
Internet

Surf mobiel naar m.bnpparibasfortis.be
(alle dagen, 24 u. op 24)

GSM

Soepel Woonkrediet • Kredietvorm: Kredietopening. Op basis van de Wet van 4 augustus 1992. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw
aanvraag door BNP Paribas Fortis NV, kredietgever.
Bonifisc • Kredietverstrekker: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE0403.199.702. Onder
voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag.
Pension Invest Plan-VAPZ • Individuele Pensioentoezegging (IPT) en Pension@work zijn verzekeringsproducten van AG Insurance,
aangeboden door BNP Paribas Fortis. BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE0403.199.702,
is ingeschreven en handelt als verzekeringsagent onder het FSMA-nr. 25.879A voor AG Insurance nv. Voor meer informatie over de
karakteristieken van dit product, gelieve de financiële infofiche Levensverzekering te raadplegen.
De inhoud van deze brochure heeft een uitsluitend informatief doel. Zij geldt in geen enkel opzicht als advies. BNP Paribas Fortis is niet
verantwoordelijk voor de inhoud, zelfs niet in het geval van fouten, incorrecte gegevens of onvolledige informatie.
BNP Paribas Fortis NV
Warandeberg 3
B-1000 Brussel
RPR Brussel
BTW BE 0403.199.702
FSMA-nr. 25.879 A

AG Insurance nv
E. Jacqmainlaan 53
B-1000 Brussel
RPR Brussel
BTW BE 0404.494.849
www.aginsurance.be
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Kom langs in het kantoor

