VOELEN EXPATS
ZICH METEEN THUIS.

IN EEN WERELD IN VERANDERING,

VOEL JE THUIS IN BELGIË
bnpparibasfortis.be/expatinbelgium

De bank voor een wereld in verandering

Welkom in België

Premium Pack, alles wat u nodig hebt!

Komt u in België werken of studeren?
Welkom! We hopen dat u zich hier thuis voelt. In het buitenland
gaan wonen, is weliswaar een boeiend avontuur, maar niet altijd
gemakkelijk. Als u degelijk advies krijgt vanaf de voorbereiding
van uw vertrek tot en met de formaliteiten bij aankomst,
verloopt de overstap vlotter. Voor uw geldzaken kunt u alvast
op ons rekenen. Wij zijn de grootste bank van België en als
vertrouwenspartner doen wij alles om u te helpen.

Het Premium Pack is een zeer compleet pakket van handige
bankdiensten en is gratis voor expats tijdens hun eerste jaar
in België.

BNP Paribas Fortis, een Belgische
bank van internationaal formaat
Wij behoren tot de groep BNP Paribas, Europees marktleider
in bank- en financiële diensten. We zijn in 80 landen actief.
Zo stellen wij onze klanten een uniek Europees netwerk en
gediversifieerde diensten voor.

Maak het u gemakkelijk
Ons expataanbod bestaat uit diensten die volledig aangepast
zijn aan uw behoeften en die de zaken voor u eenvoudiger
maken. Wilt u uw bankzaken regelen voordat u op Belgische
bodem arriveert? Of doet u dat liever ter plaatse na aankomst?

Waar u ook bent en hoe lang u ook blijft, wij bieden u bank- en
verzekeringsoplossingen aan die in uw situatie optimaal zijn.

Vraag het pakket op afstand aan – of u nu in Parijs, Rome
of Singapore bent, maakt niet uit – zodat u er bij aankomst
onmiddellijk gebruik van kunt maken (onder voorbehoud van
aanvaarding van uw aanvraag).

All-in: het Premium Pack bevat alles wat u nodig hebt
voor uw dagelijkse bankzaken, inclusief maximaal drie
volledig multideviezenrekeningen met toebehoren.
Flexibel: naargelang uw behoefte kiest u een formule voor een
of meer rekeninghouders.
Internationale overschrijvingen tegen interessante tarieven: u
geniet voordeeltarieven voor internationale onlineoverschrijvingen
tussen banken die deel uitmaken van de groep.
Onze diensten omvatten ook: alle debetkaarten, de
kredietkaarten Visa/MasterCard Gold (onder voorbehoud van
aanvaarding), de diensten Easy Banking, Easy Banking Phone
en nog veel meer.
Na het gratis eerste jaar hebt u twee mogelijkheden:
• of u behoudt uw Premium Pack tegen een vaste
maandelijkse bijdrage, die u elk jaar tot 100% kunt
terugverdienen met het Premium Bonus-programma. Zo
beschikt u over een volledig uitgeruste rekening om al uw
dagelijkse bankzaken te regelen waar en wanneer u maar
wilt;
• of u zet uw Premium Pack om in een gratis mobiele
rekening van Hello bank!, waarmee u kunt bankieren via uw
smartphone of tablet.
Om het Premium Pack online aan te vragen of voor meer
informatie, surf naar
www.bnpparibasfortis.be/expatinbelgium.

BNP Paribas Fortis biedt Hello4You aan in samenwerking met
zijn mobiele merk Hello bank!
U geniet zowel gratis gepersonaliseerd advies in onze
kantoren als telefoon- en online support van het Hello Team.

Breng uw woning in orde
Een plek kiezen waar het prettig wonen is en waar u zich thuis
voelt, is een belangrijke factor voor een geslaagd verblijf. Wilt u
een appartement of huis huren in ons land?
De eigenaar zal u dan een huurwaarborg vragen. U moet
daarvoor een spaarrekening openen, die tijdens de hele
huurperiode geblokkeerd blijft.
In sommige gevallen kunt u de reputatie van de werkgever
gebruiken om geen huurwaarborg te moeten betalen. Stuur voor
meer informatie een e-mail naar
expats@bnpparibasfortis.com.
Als u in België een woning wilt kopen, bieden wij u interessante
voorwaarden op de dossierkosten voor hypotheekleningen.
Het Soepel Woonkrediet is voor u een bijzonder geschikte
formule met tal van voordelen bij de aanschaf van uw
droomhuis.
Meer info?
Surf naar: www.bnpparibasfortis.be/expatinbelgium

Hello4You, voor jonge expats
Hello4You is een gratis pakket, speciaal voor jongeren van 18
tot en met 27 jaar.
Wat zit erin?
• Een gratis zichtrekening.
• Tot twee gratis debetkaarten voor geldopnames en
betalingen in winkels in België en in het buitenland.
• Een gratis Hello Prepaid card: een handige, herlaadbare
betaalkaart waarmee u wereldwijd en online betaalt in alle
veiligheid.
• Tot twee Easy Banking Web-contracten – uw virtuele bank is
met één klik beschikbaar op uw computer.
• De toegang tot de Easy Banking App, de aanvulling op Easy
Banking Web voor smartphones en tablets.

een ruime waaier
aan voordelige verzekeringen aan.

BNP Paribas Fortis biedt u ook

Laat uw woning verzekeren
Een waterlek, een stroomstoring, een storm, een natuurramp,
brand of ongewenst bezoek kunnen u duur komen te staan
als u niet verzekerd bent. Een verzekering voor uw woning of
bezittingen biedt u de nodige bescherming.

Bescherm uzelf
Uw gezin en uzelf verdienen de best mogelijke bescherming
tegen de risico’s van het leven. Een verzekering die derden
vergoedt bij (lichamelijke en materiële) schade veroorzaakt
door uzelf, een gezinslid of uw huisdier in het kader van uw
privéleven, wordt sterk aanbevolen.
Op de weg
Om naar het werk te gaan, inkopen te doen of uw kinderen weg
te brengen blijft de auto een onmisbaar vervoermiddel. Om op
de openbare weg te mogen rijden, moet uw voertuig correct
ingeschreven en verzekerd zijn voor het geval u met uw auto
een ongeluk zou veroorzaken waarvoor u aansprakelijk wordt
gesteld.

Maak het u
gemakkelijk
Onze gespecialiseerde expatkantoren hebben een netwerk
van experten die u optimaal kunnen adviseren.
Hebt u 85.000 euro of meer aan spaar- en
beleggingstegoeden? En verblijft u vaak in het buitenland of
staat uw agenda overvol? Dan kunt u kiezen voor de service
op afstand van een Adviseur Priority by James. Die staat u te
woord via telefoon en webcam, ook ’s avonds en op zaterdag.
Zo regelt u uw bankzaken wanneer het ú past.
Contacteer ons voor meer informatie of surf naar
www.bnpparibasfortis.be/expatinbelgium

BNP Paribas Fortis staat voor u klaar.
BEL ONS

+32 (0)2 433 41 00
(ma-vr 7-22 u. ;
za 9-17 u.)

DOWNLOAD

onze App
Easy banking
via Google Play,
de App Store of
de Microsoft Store

BEZOEK ONS

bnpparibasfortis.be/
expatinbelgium

STUUR ONS
EEN E-MAIL

naar expats@
bnpparibasfortis.com

KOM LANGS

in het kantoor
(na afspraak,
ma-vr tot 20 u.;
za 9-12 u.)

Soepel Woonkrediet – Kredietvorm: kredietfaciliteit. Op basis van de wet van
4 augustus 1992. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door
BNP Paribas Fortis NV, kredietgever, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel –
BTW BE 0403.199.702.

BNP Paribas Fortis NV

Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is
ingeschreven onder het nummer 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14,
1000 Brussel, en treedt op als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

AG Insurance nv

E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 –
www.aginsurance.be
Belgische verzekeringsmaatschappij erkend onder codenummer 0079, onder
toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
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