professionelen

PC banking Pro

Meer tijd voor uw
professionele activiteiten
Met PC banking Pro van BNP Paribas Fortis
voert u uw bankverrichtingen uit zonder dat
u zich hoeft te verplaatsen. Waar u zich ook
bevindt! U hebt er enkel een computer met
internettoegang en een kaartlezer voor nodig.

Een virtueel loket
Met PC banking Pro beheert u uw rekeningen
op elk moment van de dag en in alle veiligheid.
U kunt het een beetje beschouwen als een
virtueel bankkantoor dat altijd open blijft.
U meldt zich aan via een beveiligde verbinding
en regelt al uw bankzaken via uw computer:
betalingen, sparen, beleggen, ...
En dat zowel privé als professioneel.
Als u houder bent van een Pro Pack, kost
PC banking Pro u geen cent. Het is inbegrepen
in de diensten die aan uw rekening zijn
verbonden. PC banking Pro beperkt zich niet
tot het online regelen van uw dagelijkse
bankverrichtingen. Zo kunt u informatie
opzoeken (bv. over het opstarten van uw eigen
onderneming, fiscaliteit, pensioen, ...),
simulaties uitvoeren en zelfs meteen online
producten of diensten aankopen. De volgende
pagina’s geven u een beknopt overzicht van de
vele troeven die PC banking Pro u te bieden
heeft.
Op www.bnpparibasfortis.be bent u aan het goede
adres voor al uw bankverrichtingen!

Rekeningen en kaarten
Uw betalingen uitvoeren

Uw betalingen automatiseren

Voor uw zakelijke activiteiten doet u regelmatig
betalingen aan uw leveranciers, uw medewerkers,
de RSZ, de BTW, ... Met PC banking Pro verstuurt
u uw binnenlandse, Europese en internationale
betalingsopdrachten vanaf om het even welke
computer. Dag en nacht, wanneer u maar wilt!

Doorlopende opdrachten
Met PC banking Pro maakt u heel gemakkelijk
Doorlopende opdrachten aan. Zo hoeft u niet
elke maand een overschrijving op te maken
voor regelmatig terugkerende betalingen zoals
de huur van uw bedrijfsgebouw. U kunt ook op
elk moment de gegevens van een Doorlopende
opdracht wijzigen of schrappen.

Een overschrijving doen via PC banking Pro
is kinderspel. U kunt zelfs de gegevens van
regelmatig terugkerende begunstigden bewaren
en beheren, ook van begunstigden in het
buitenland.

Uw betalingen doorsturen
Zodra uw overschrijving is aangemaakt, kunt u
ze:
• ofwel meteen doorsturen voor uitvoering op de
dag zelf of op een door u gekozen memodatum;
• ofwel bewaren in een omslag om ze later door
te sturen. Zolang u de overschrijving niet voor
uitvoering hebt doorgestuurd naar de bank,
kunt u ze in de omslag nog wijzigen
of verwijderen.

Domiciliëringen
Dankzij PC banking Pro is Domiciliëringen
raadplegen, aanmaken of schrappen een fluitje
van een cent. Om een nieuwe Domiciliëring aan
te maken, hoeft u enkel het schuldeisersnummer
van de betrokken begunstigde te kennen.
Europese domiciliëringen
Hebt u veel klanten die u via domiciliëring
betalen? PC banking Pro geeft u alle troeven
in handen om vlot over te schakelen op de
Europese domiciliëring, een veilig betaalmiddel
dat op Europees niveau werd ontwikkeld om de
betaling van uw facturen in euro te ontvangen.
Met PC banking Pro beheert u ook snel
en eenvoudig uw Europese domiciliëringsmandaten. In enkele muiskliks maakt u nieuwe
mandaten op of deelt u uw mandaten in volgens
de criteria die u zelf kiest. Meer info vindt u in
de brochure “Hoe bereidt u zich als professional
voor op SEPA?”
CIRI
Werkt u met een boekhoudpakket? Dan kunt u
uw betalingen rechtstreeks in de omslag van
PC banking Pro importeren.

Sparen en beleggen
In dit domein beheert en analyseert u uw
beleggingsportefeuille (Effectenrekening,
Spaar- en Termijnrekeningen, virtuele
portefeuilles, …). Bovendien kunt u
gedetailleerde informatie over effecten
raadplegen, beursorders invoeren, intekenen
op fondsen en Kasbons, een Effectenrekening
openen of simulaties maken rond een aantal
beleggingen.

De uitgaven met uw kredietkaart opvolgen
Met PC banking Pro volgt u elke dag de
uitgaven op die u doet met uw kredietkaart
voor professioneel gebruik.

Een performant beheer van uw mandaten
Met een ingavevolmacht vertrouwt u het
invoeren van uw overschrijvingen of die van
uw bedrijf toe aan een medewerker. Zijn of
haar verantwoordelijkheid beperkt zich tot
de gegevensinvoer en het opbergen in de
virtuele omslag. Nadien controleert u de
overschrijvingen, tekent ze en stuurt ze door
naar de bank voor uitvoering.
Uw medewerker heeft hiervoor wel een eigen
PC banking-contract met gebruikersnummer
en veiligheidsmodule nodig. U tekent in uw
kantoor een ingavevolmacht waardoor uw
medewerker overschrijvingen kan invoeren
vanaf de door u aangeduide rekening(en).
De beperkte volmacht
U kunt een medewerker mandateren om
overschrijvingen op de bedrijfsrekening te
ondertekenen tot een bepaald bedrag.
De volmacht dubbele handtekening
Hiermee kunnen de gevolmachtigden een
overschrijving invoeren, ondertekenen en
opbergen in de virtuele omslag. Ze wordt
pas doorgestuurd voor uitvoering als ook een
tweede gevolmachtigde ze ondertekent. Dit
mandaat is onbeperkt.

Lenen
Hier vindt u een gedetailleerd overzicht van
uw Woonkredieten, Kortetermijnkredieten,
Investeringskredieten en Kaskredieten.
Ook te consulteren zijn uw Bankgaranties,
Straight Loans, Bonifisc, Landbouwkredieten,
Roll-over, Disconto- en Acceptkredieten en
Gemengde kredieten.

Verzekeren
In dit domein krijgt u een gedetailleerd
overzicht van uw levensverzekeringen.
U kunt ook iemand volmacht geven om uw
verzekeringen te consulteren en simulaties
maken rond verzekeringen die beantwoorden
aan uw persoonlijke behoeften.
Tip
PC banking Pro biedt ook specifieke functionaliteiten voor juridische beroepen, zoals het openen
en beheren van rubriekrekeningen voor notarissen
en van geïndividualiseerde derdenrekeningen voor
advocaten.
Meer info? Vraag uw adviseur bij BNP Paribas Fortis
naar onze specifieke brochures.

Veiligheid voor alles
Met PC banking Pro voert u soms verrichtingen
uit voor aanzienlijke bedragen. Daarom zorgen
we ervoor dat u werkt in de best beveiligde
omgeving.

Een beveiligd adres
Zodra u zich aanmeldt op de PC banking Prosite, komt u automatisch in een hoogbeveiligde
omgeving terecht. Het bewijs ? Het webadres
www.bnpparibasfortis.be begint met https://.
De "s" staat voor "secure".

Een dynamische handtekening
Om een PC banking Pro-sessie te starten, moet
u zich eerst aanmelden met een kaartlezer
(en uw bankkaart). Met deze veiligheidsmodule
kunt u al uw verrichtingen elektronisch
ondertekenen.
U kunt uw kaartlezer overal mee naartoe
nemen. Zo werkt u overal ter wereld in alle
veiligheid met PC banking Pro - u hebt er enkel
een internetverbinding voor nodig.
Zorgzaam gebruik
Leg bij het gebruik van PC banking Pro de nodige
voorzichtigheid aan de dag: deel de geheime code
van uw bankkaart aan niemand mee en meld u af
wanneer u uw sessie hebt afgesloten.

Denk eraan om een goede antivirusbeveiliging
en firewall te installeren op uw computer en ze
regelmatig te updaten.

Informatie binnen handbereik
Informatie per domein
In welk domein u zich ook bevindt, u vindt
er altijd een schat aan informatie over de
aangeboden producten en diensten van dit
domein. Tegelijk kunt u een aantal
gedetailleerde simulaties maken
(voor kredieten, verzekeringen, ...)
op basis van uw persoonlijke gegevens.
De site is zo opgebouwd dat u altijd een
ander interessedomein kunt aanklikken en
raadplegen. Nadien keert u gewoon terug
naar PC banking Pro.

Mijn bank
Als u aangemeld bent, kunt u via het menu
‘Mijn bank’ onder andere:
• de naam van uw persoonlijke adviseur zien;
• praktische informatie terugvinden over uw
kantoor;
• beveiligde berichten versturen naar
BNP Paribas Fortis;
• uw klantgegevens raadplegen;
• uw voorkeuren in PC banking Pro instellen
(bv. de benaming van een rekening wijzigen,
de lijst van veelgebruikte begunstigden
beheren...).

Meer algemene informatie
U kunt ook informatie raadplegen over
BNP Paribas Fortis in het algemeen en over
ons kantorennetwerk (adresgegevens,
openingsuren, beschikbare automaten, ...).

Alles weten over PC banking Pro
Een goede keuze begint voor BNP Paribas Fortis
bij heldere, duidelijke informatie:
• surf naar www.bnpparibasfortis.be;
• uw bank binnen handbereik: bel het nummer
02 433 41 01 (van maandag tot vrijdag van
7 tot 22 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur);
• maak een afspraak in één van onze kantoren.

PC banking Pro aanvragen
Om PC banking Pro aan te vragen:
• surf naar www.bnpparibasfortis.be;
• uw bank binnen handbereik: bel het nummer
02 433 41 01 (van maandag tot vrijdag van
7 tot 22 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur);
• maak een afspraak in één van onze kantoren.

“Help” is altijd beschikbaar
De Helpdesk van PC banking Pro
Werkt er iets niet naar behoren of hebt u
een technische vraag? De Helpdesk van
PC banking Pro helpt u graag verder: bel
het nummer 02 433 40 31 (optie 3), van
maandag tot vrijdag van 7 tot 22 uur en
op zaterdag van 9 tot 17 uur.

De verschillende helpfuncties van
PC banking Pro
Op elk scherm van PC banking Pro vindt
u verschillende online helpfuncties (uitleg
over een bepaalde term, functie voor
specifieke zoekopdrachten, alfabetische
index, ...). Zo kunt u altijd een beroep doen
op een duidelijke en snel toegankelijke
“Help”.

Advies ?
Informatie ?
Verrichtingen ?
BNP Paribas Fortis
is er voor u.

Uw adviseur in het kantoor
na afspraak
(ma-vrij tot 19 u.; za 9-12 u.)
Uw bank binnen handbereik
02 433 41 01
(ma-vrij 7-22 u.; za 9-17 u.)
Uw bank op het internet
www.bnpparibasfortis.be
alle dagen (24 u. op 24)
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