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Ontdek BNL
Wie zijn we en wat doen we?
BNL Banca Commerciale is een vooraanstaande Italiaanse bankgroep en de 7e grootste bank in Italië.
Ze is gevestigd in de voornaamste steden van het land dankzij een netwerk van 895 kantoren.
BNL biedt een ruim aanbod aan producten en diensten, van traditioneel tot meer innovatief, om te voldoen aan de
uiteenlopende behoeften van haar klanten (natuurlijke personen, ondernemingen en overheid).
Geschiedenis:
BNL heeft met bijna 100 jaar ervaring een sterke Retail & Private banking-cultuur. Banca Nazionale del Lavoro is
ontstaan uit het in 1913 opgerichte Instituto Nazionale di Credito per la Cooperazione om de commerciële en productieactiviteiten van verenigingen financieel te ondersteunen na de sterke groei van de coöperatieve beweging in
het begin van de eeuw.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog omvatten haar activiteiten ook verrichtingen van uitzonderlijk openbaar belang,
haar toevertrouwd door de regering. In 1992 werd de omschakeling van BNL van een overheidsinstantie naar een
maatschappij op aandelen – Banca Nazionale del Lavoro Spa – voltooid.
In 1998 werd BNL op de markt gebracht en opgenomen in de MIB 30 van de aandelenbeurs van Milaan.
Sinds 2006 maakt de bank deel uit van de BNP Paribas Group.

Voordelen voor BNP Paribas Priority-klanten
[
[[
[[
[[
[[
[[

Een speciaal Engelstalig callcenter (5 dagen van 9 tot 17 uur)
Voordelen voor nieuwe klanten van BNP Paribas Priority
Engelssprekende en ervaren adviseurs
Ruim aanbod aan producten en diensten (incl. internationale diensten)
Opgelet: de Priority-service bij BNL kost 8 EUR per maand
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Hoe een rekening openen bij BNL?
Hoe contact met ons opnemen
U kunt het voor u dichtstbijzijnde en best gelegen BNL-kantoor kiezen uit het ruime BNL-netwerk in Italië.
U kunt ook contact opnemen met het speciale Customer Relation Center dat een afspraak zal vastleggen met een
Engelssprekende adviseur in de zone die u verkiest.
Om contact op te nemen met het callcenter:
[[ bel ons gratis nummer 800 900 900 (in Italië)
[[ + 39 06 8740 8740 (vanuit het buitenland)
Lijst van vereiste documenten
[[ Een geldig identiteitsdocument (paspoort of identiteitskaart)
[[ Uw persoonlijk fiscaal identificatienummer of Codice Fiscale. U kunt dit aanvragen in elk financieel kantoor van
de overheid of bij elk Italiaans consulaat of ambassade.
[[ De lidkaart van BNP Paribas Priority of een kredietkaart met Priority-logo of een introductiebrief
[[ Belangrijk: minderjarigen kunnen geen bankrekeningen openen en gebruiken.

Website
Surf naar de website van BNL: http://www.bnl.it
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