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Maak kennis met BNP Paribas in Frankrijk
BNP Paribas ondersteunt haar klanten door hun producten en diensten aan te bieden die ze nodig hebben om hun
financiële doelstellingen te verwezenlijken.
De bank biedt haar 6,8 miljoen particuliere en Private Banking-klanten, 612.000 professionele klanten en 77.000
zakelijke en institutionele klanten* een uitgebreide waaier aan producten en diensten.
BNP Paribas is georganiseerd in acht netwerkdepartementen verspreid over Frankrijk. Om haar nabijheid ten
aanzien van haar klanten te verbeteren, omvat haar netwerk nu 2.250 kantoren* die geïntegreerd werden in een
multikanalenstructuur. Aanvullend daarop heeft BNP Paribas het grootste netwerk van private banking centers in
Frankrijk uitgebouwd, met in totaal 223 kantoren.
Innovatie vormt het middelpunt van de activiteiten van BNP Paribas in Frankrijk, met een uitgebreid gamma bankdiensten:
[[ een klantenwebsite: bnpparibas.net;
[[ domeinen toegespitst op lenen en sparen: ‘Net crédit’ en ‘Net épargne’;
[[ een contact centre ‘Net Crédit’, dat in minder dan 48 uur hypotheekaanvragen behandelt;
[[ een rekeningenbeheerdienst via mobiel internet met sms-waarschuwingen;
[[ een onlinekantoor: La Net Agence;
[[ Twitter-accounts: bnpparibas_net/bnpparibas_sav.
* Sinds 30.9.2011

Voordelen voor BNP Paribas Priority-klanten
Wanneer u klant wordt van BNP Paribas in Frankrijk, geniet u voordelen als Priority-klant van BNP Paribas Groep:
[[ uw prioriteitsstatus zal behouden blijven.
[[ u betaalt geen kosten voor de internationale transfers die u uitvoert.
Om van die voordelen te profiteren, moet u uw lidmaatschapskaart of erkenningsbrief voorleggen.
U profiteert ook van gratis buitenlandse overschrijvingen via het internet van BNP Paribas Frankrijk naar
BNP Paribas-rekeningen.
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Hoe een rekening openen bij BNP Paribas in Frankrijk?
Hoe contact opnemen met BNP Paribas in Frankrijk?
Om een afspraak te maken met een relationship manager in een kantoor in Frankrijk, hoeft u enkel het formulier
op internet (zie link hieronder) in te vullen. Ons Call Centre belt u vervolgens op om de praktische details van de
afspraak te regelen. Naar het internetformulier:
https://www.secure.bnpparibas.net/banque/portail/particulier/Fiche?type=folder&identifiant=Etrangers_s_installant_en_France_20081204061956&bloc=Prise_RDV&bloc=Prise_RDV
Lijst van vereiste documenten
1. Identiteitsbewijs
[[ Identiteitskaart of paspoort
2. Bewijs van verblijf
A) Voor niet-Franse ingezetenen:
[[ een voor authentiek verklaard verblijfsbewijs1:
[[ recente factuur voor levering van telefoon, elektriciteit, gas of water;
[[ bewijs van brandverzekering;
[[ meest recente loonstrook;
[[ certificaat van verblijf, opgesteld door de werkgever;
[[ een volledige bancaire aanbevelingsbrief in het Frans of het Engels met als minimale vermeldingen, de
voornaam, de familienaam, het adres, de datum van geboorte en een verblijfsbewijs (hoeft niet authentiek
verklaard te worden).
B) Voor Franse ingezetenen:
[[ een verblijfsbewijs uit bovenstaande lijst (hoeft niet authentiek verklaard te worden).
3. Bewijs van lidmaatschap BNP Paribas Priority of kredietkaart met ‘Priority’-logo of aanbevelingsbrief
Minimumbedrag
Minstens 20 EUR, van een rekening geopend op naam van de klant bij een bank gevestigd in de EU, is vereist voor
het openen van een rekening vanop afstand (vooraleer er enige verrichting kan gebeuren op de rekening).
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kunt uw bewijs van verblijf voor authentiek laten verklaren door:
het plaatselijke BNP Paribas-kantoor in het land waar u verblijft;
de Franse ambassade of het Franse consulaat in het land waar u verblijft;
de ambassade of het consultaat in Frankrijk van het land waar u verblijft.

Website
Surf naar de website van BNP Paribas in Frankrijk: www.bnpparibas.net
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