Advies? Informatie? Verrichtingen?
BNP Paribas Fortis is er voor u.
Kom langs in het kantoor
(op afspraak ma-vrij tot 19 u.; za 9-12 u.)
Kantoren

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

VOOR U GAAN WE
NOG VER der

Telefoon

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

BNP Paribas Fortis NV
Warandeberg 3
1000 Brussel
RPR Brussel
BTW BE0403.199.702
FSMA-nr. 25.879 A

AG Insurance nv
E. Jacqmainlaan 53
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1 TOEGEWIJD er

Persoonlijke adviseur

2 FLEXIBEL er

Ruimere beschikbaarheid

3 DIEPGAAND er

Jaarlijkse financiële diagnose

4 DYNAMISCH er

Proactieve adviezen
en exclusieve oplossingen

5 VERREGAAND er

Internationale bijstand

Klanten met een zeker vermogen
verdienen speciale aandacht. Voor u
gaan we dan ook nog verder.
Beleggingsklanten met een roerend
vermogen vanaf 85.000 EUR maken
deel uit van BNP Paribas Priority,
een totaalservice die uitgaat van wat
belangrijk is voor deze klanten. Dat
engagement maken we heel concreet.
De BNP Paribas Priority-service wordt
vertaald in meerdere engagementen.
Hierbij staat u telkens centraal.

6 UNIEK er

Persoonlijke privileges

1
TOEGEWIJD er

Persoonlijke adviseur

Uw persoonlijke adviseur is een specialist en
houdt zich bezig met een beperkt aantal klanten.
Zo kan hij met u een persoonlijke band opbouwen
en kunt u rekenen op een expertise op maat.

Vertrouwen en kennis van uw persoonlijke situatie

Uw persoonlijke adviseur is onderlegd om u bij

is enorm belangrijk. Daarom willen wij graag een

te staan bij uw financiële plannen, wensen en

duurzame relatie met u.

behoeften. Hij werkt hiervoor nauw samen met
specialisten in verschillende domeinen: kredieten,
verzekeringen, belastingen… U kunt uw persoonlijk
adviseur steeds bereiken in uw kantoor of op
afstand via James (zie 2).

2
FLEXIBELer

Ruimere beschikbaarheid

Kies de persoonlijke adviseur die het best bij u
past. Kom langs in ons kantoor en uw persoonlijke
adviseur staat u bij met al uw vragen. Hij is
beschikbaar op weekdagen tot 19 uur en op

Wij schikken ons naar uw agenda. U kunt ook na de

zaterdag tussen 9 en 12 uur na afspraak. Of

openingsuren terecht: in het kantoor of op afstand

kies voor James, uw persoonlijke adviseur via de

via James.

modernste technieken. U kunt 100% persoonlijk
en veilig met hem praten via telefoon en webcam.
James is beschikbaar elke werkdag van 7 tot 22 uur
en op zaterdag van 9 tot 17 uur.

3
DIEPGAAND er

Jaarlijkse financiële diagnose

Uw verwachtingen wijzigen voortdurend.
Hiervoor doet uw persoonlijke adviseur elk jaar
een financiële diagnose. Samen bekijken we uw
vermogen, uw beleggersprofiel, uw portefeuille en

We volgen uw situatie op de voet. Daarom doen

uw verzekeringen. Zo weet u wat uw mogelijkheden

wij jaarlijks gratis een volledige analyse van uw

zijn en weet uw persoonlijke adviseur wat u wilt.

persoonlijke situatie.

Het stelt ons in staat onze service nog beter af te
stemmen op uw wensen.

4
DYNAMISCHer

Proactieve adviezen en
exclusieve oplossingen

Timing is heel belangrijk. De duurzame relatie
tussen u en uw persoonlijke adviseur stelt hem in
staat u exclusieve oplossingen voor te stellen op het
geschikte moment. U wordt enkel gestoord wanneer
het er toe doet. Uw persoonlijke adviseur heeft

Uw persoonlijke adviseur volgt de markt vanuit een

daarbij vooral aandacht voor de sleutelmomenten in

gedetailleerde kennis van uw financiële situatie.

uw leven. Een huwelijk of een scheiding? Verandert
u van werk? Nadert uw pensioen? Deze momenten
hebben belangrijke financiële implicaties en
verdienen extra aandacht.

5
VERREGAAND er

Internationale bijstand

BNP Paribas Priority is een internationaal initiatief.
Momenteel maken naast België ook Frankrijk,
Luxemburg, Italië en Turkije deel uit van het netwerk.
In al deze landen, geniet u als Priority-klant alle

Ook in het buitenland geniet u de BNP Paribas

faciliteiten om een rekening te openen, speciale

Priority-voordelen. U bent verzekerd van een

voorkeurstarieven en de exclusieve dienstverlening

persoonlijk onthaal, extra bijstand en speciale

van BNP Paribas Priority.

tarieven.

6
UNIEK er

Persoonlijke privileges

Wij beseffen dat uw belangstelling breder gaat
dan enkel financiële diensten. Daarom maakt u
kans om via wedstrijden unieke evenementen bij
te wonen zoals een vipdag op Roland Garros, een

BNP Paribas Priority organiseert en steunt allerlei

exclusieve nocturne in BOZAR of een wedstrijd van

prestigieuze evenementen. En u kunt er telkens

RSC Anderlecht. Ook ontvangt u het exclusieve

bij zijn. Daarnaast ontvangt u ook een exclusief

magazine Priority en kunt u infoavonden rond

magazine.

zorgvuldig geselecteerde thema’s bijwonen.

