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Onze prioriteit is
luisteren naar u

Inleiding
Uw vermogen verdient de beste zorg. Daarom laten
wij u in deze brochure graag kennismaken met onze
gespecialiseerde diensten voor welgestelde particulieren en families.

Onze Private Bank engageert zich niet alleen voor de
toekomst van uw vermogen, maar ook voor de toekomst
van onze planeet en onze samenleving. We investeren
daarom heel sterk in duurzaamheid: via ons team van
‘SRI’ specialisten, onze selectie van duurzame fondsen en bedrijven, en ook op het vlak van trainingen en
communicatie. Wij bieden een uitgebreid gamma van
maatschappelijk verantwoorde oplossingen aan, die
duurzaamheid en potentieel rendement combineren.
Ons engagement vertaalt zich ook in innovatieve oplossingen en een kwalitatieve dienstverlening die internationale erkenning genieten. Getuige daarvan de
diverse awards die we de voorbije jaren toegekend
kregen door de gespecialiseerde pers.
Daarnaast volgen wij voor u de economische en financiële ontwikkelingen in het binnen- en buitenland op
de voet en brengen wij u op de hoogte van belangrijke
wijzigingen. Wij informeren u tijdens een afspraak of
via verschillende kanalen, van magazine tot e-mail,
zodat u tijdig kunt anticiperen op de impact ervan op
uw vermogen.
Kiezen voor de Private Bank van BNP Paribas Fortis
is kiezen voor een solide bankgroep van wereldformaat. Samen schrijven wij uw toekomst. Met kennis
van zaken.

Stéphane Vermeire
General Manager BNP Paribas Fortis Private Banking &
Wealth Management
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Onze prioriteit is luisteren naar u. Uw persoonlijke
visie, uw plannen en uw strategie leren kennen en
(pro)actief met u meedenken. Vertrekkend vanuit uw
specifieke noden en wensen, reikt uw Private Banker
oplossingen aan op maat om uw vermogen optimaal
te structureren en te beschermen, verder te doen
groeien en in de toekomst aan de volgende generatie
over te dragen. Hij wordt hierin bijgestaan door een
internationaal team van experts met een grondige
kennis van hun respectieve vakdomeinen.

Samen schrijven
wij uw toekomst
Uw verhaal is
onze inspiratie

ongeëvenaarde expertise in de structurering, be-

Uw vermogen is kostbaar. Het is de spiegel van uw

vermogen met deskundig advies op maat.

scherming, groei en overdracht van zowel privé- als
professionele vermogens. Die kennis en ervaring zet-

levensverhaal. Het vertegenwoordigt bijvoorbeeld
een bloeiende zaak of een erfenis van generatie op
generatie. Of u hebt zeer succesvol geïnvesteerd in
vastgoed. Wat de geschiedenis van uw vermogen
en uw doelstellingen voor de toekomst ook zijn, de
Private Bank van BNP Paribas Fortis staat u persoonlijk terzijde met vakkundig advies.

ten wij graag in om u bij te staan in het beheer van uw
Uw vermogen verdient een optimaal beheer en een coherente aanpak. Alleen zo kan het maximaal renderen
en verder groeien. BNP Paribas Fortis Private Banking
is de aangewezen partner om uw vermogensstructuur
in perfecte balans uit te bouwen en uw doelstellingen
te bereiken. Wij begeleiden u bij de keuze van de beleggingsservice die voor u het best geschikt is.
BNP Paribas Fortis Private Banking biedt een volledige

Uw vermogen
verdient de
beste zorg

waaier van gespecialiseerde diensten aan voor wel-

Elk vermogen is uniek. Ook dat van u. Bij onze Private

zich kenmerkt door een grote betrokkenheid, discretie

Bank is het in goede handen. U kunt rekenen op onze

en expertise.

gestelde particulieren en families met een vermogen
vanaf 250.000 €. Als cliënt krijgt u uw eigen Private
Banker toegewezen, die u terzijde staat bij alle sleutelmomenten in uw leven. Hij engageert zich om een
duurzame vertrouwensrelatie met u op te bouwen, die
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Samen schrijven wij
het toekomstverhaal
van uw vermogen.
Met kennis van zaken.

Onze
aanpak

Geprivilegieerde
relatie
Uw Private Banker is uw centrale aanspreekpunt voor
al uw vragen in verband met uw vermogen. Hij werkt
nauw samen met ons team van experten op het vlak
van kredieten, verzekeringen, beleggingen, fiscaliteit
en successieplanning. Hij coördineert alle adviezen en
expertises voor uw vermogen.
Uw Private Banker wordt bijgestaan door een assistent, samen zorgen zij ervoor dat u altijd de beste
service krijgt. Bovendien kunt u ons elke dag van de
week de klok rond bereiken via PrivilegeConnect, onze
telefoonlijn exclusief voor Private Banking-cliënten. Zo
bent u zeker dat u altijd zo snel mogelijk een antwoord
op uw vragen krijgt.
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Vastgoed

Wij begrijpen
uw uitdagingen en
passen ons aanbod
aan uw behoeften aan.

Maatwerk

Hij zal:
Samen met u een ‘Patrimoniale Balans’ opmaken: een
gedetailleerde inventaris van uw privé- en uw zakelijke vermogen met alle activa en passiva, de samenstelling van uw gezin, de structuur van uw onderneming,
belangrijke clausules uit het huwelijkscontract …;

Een analyse maken van uw doelstellingen en ambities, uw projecten en uw verwachtingen omtrent onze
dienstverlening;

Oplossingen aanreiken op maat van uw behoeften en
wensen, in samenwerking met ons team van experten.

Bent u ondernemer?
Dan kunt u rekenen op onze gecoördineerde aanpak om
uw globale vermogen optimaal te structureren en te laten groeien. In samenwerking met een zakelijk adviseur
helpt uw Private Banker u de beste balans te vinden
tussen uw privé- en uw professionele vermogen.
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Uw Private Banker zal u een vermogensaanpak voorstellen die voortbouwt op de krachtlijnen van uw financiële strategie.

Een uitgebreid palet
aan oplossingen.

• Adviserend Portefeuillebeheer: U bent intensief bezig met uw beleggingen en met de financiële markten. Uw vermogen is van die omvang dat u naast
uw Private Banker kunt rekenen op een persoonlijke Portefeuillebeheerder. Samen verzekeren zij de
proactieve opvolging van uw portefeuille. U voert de
regie over alle aan- en verkoopbeslissingen.
• Discretionair Beheer: U vertrouwt het beheer van
uw vermogen aan ons toe. U spreekt op voorhand het
kader af waaraan dit beheer door de bank zich dient
te houden inzake uw doelstellingen, verwachtingen,
beleggersprofiel en beleggingshorizon.
De ruimste keuze aan beleggingsoplossingen
• Van klassiek tot innovatief: beheermandaten, fondsen, gestructureerde producten, alternatieve beleggingen, levensverzekeringen …
• Een ruim aanbod van maatschappelijk verantwoorde
beleggingen.

Totaalaanbod
Als cliënt van BNP Paribas Fortis Private Banking geniet u van onze integrale en persoonlijke aanpak voor
het beheer van uw vermogen, gekoppeld aan de voordelen van een grootbank. Wij bieden u een uitgebreid
pallet aan oplossingen voor:

Financieringen
Verhoog uw financiële slagkracht
• Antwoorden op maat van uw financieringsbehoefte
voor uw projecten en investeringen.
• Innovatieve oplossingen die uw financiële investeringen optimaliseren.

Rekeningen en betaalmiddelen
Vermogensstructurering
Breng uw vermogen in balans
• Adviezen voor de planning en optimalisatie van uw
vermogen en uw fiscale situatie.
• Oplossingen aangepast aan uw persoonlijke profiel
en uw verblijfplaats (in het binnen- of buitenland).

Beleggingen
De beleggingsservice die bij u past
Uw Private Banker begeleidt u in de keuze van de beleggingsservice die voor u het best geschikt is:
• Iris: Voor wie optimaal wil profiteren van alle mogelijkheden van beleggen, maar geen expert is en ook niet
te veel tijd aan de opvolging kan of wil besteden. Wij
selecteerden voor u zorgvuldig een aantal beleggingsfondsen, die qua samenstelling en risicospreiding een
totaaloplossing voor uw vermogen beogen.
• Investeringsadvies: U volgt actief de financiële
markten en neemt zelf de beleggingsbeslissingen.
U kunt altijd bij uw Private Banker terecht om uw
eventuele beslissing op voorhand af te toetsen.
Bovendien zal hij u regelmatig contacteren voor een
diepgaand portefeuillegesprek en u op regelmatige
basis - of op uw verzoek - extra beleggingsinformatie bezorgen.

Ook voor uw gewone bankzaken
• Voor uw dagelijkse bankzaken bieden wij u alle diensten die u verwacht van een grootbank.
• Uw rekeningen, bank- en kredietkaarten zijn aangepast aan uw persoonlijke levensstijl.
• Via onze online bankdienst Easy Banking Web kunt u
snel en veilig uw verrichtingen uitvoeren en uw rekeningen beheren.

Verzekeringen
Een optimale bescherming
• Een vermogen opbouwen is één zaak. Er in alle rust
van kunnen genieten is een andere. Wij bieden een
breed gamma van verzekeringsoplossingen aan om
uw roerend en onroerend vermogen, uw gezin en uzelf
optimaal te beschermen tegen de onvoorspelbaarheid
van het leven.

Maatschappelijk
verantwoord
beleggen

Als Private Bank nemen wij onze maatschappelijke

U hebt de kracht om in te grijpen

samenleving, én een deugdelijke en ethisch bestuur van

verantwoordelijkheid zeer ernstig. Daarom beschikken
wij over een ruim aanbod van maatschappelijk verantwoorde beleggingen. We baseren ons daarvoor op
bedrijven die zich sterk engageren voor een positieve
impact op het leefmilieu, de sociale aspecten in onze

Onze planeet en haar bevolking staan vandaag voor
talrijke uitdagingen: armoede, vervuiling, klimaatverandering, uitputting van grondstoffen, ethische
vraagstukken…

hun onderneming vooropstellen. En uiteraard boet u op

In welke wereld zullen onze (klein) kinderen opgroeien?
Hoe kunnen we voor onze volgende generaties van deze
wereld een betere plaats maken? Maatschappelijk verantwoorde beleggingen kunnen een eerste stap in de
goede richting zijn.

zin? Door te kiezen voor maatschappelijk verantwoorde

geen enkele manier aan potentieel rendement in.
Wenst u ook bij te dragen tot een duurzamere wereld
met meer rechtvaardigheid en verantwoordelijkheidsbeleggingen verzekert u de toekomst van onze kinderen
en geeft u de ecologische en sociale evoluties een duw-
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tje in de juiste richting.

Uw persoonlijke Private Banker
is uw eerste aanspreekpunt.
Samen met zijn assistent verzekert
hij u van een optimale bereikbaarheid.

Dicht bij u
Omdat uw behoeften uniek zijn, mag u zelf kiezen op
welke manier u uw relatie met de Private Bank wenst
aan te gaan.

U kunt kiezen tussen:
Private Banking

U ontmoet uw Private Banker waar het voor u
best past: in een Private Banking Centre, bij u
thuis of in uw onderneming, in een kantoor van
BNP Paribas Fortis in uw buurt …

Private Banking by James

U kunt uw Private Banker bereiken via beveiligde
telefoonlijn op 02 433 40 51 en via webcam, alle
werkdagen van 7 tot 22 uur en op zaterdag van
9 tot 17 uur.

Onze diensten
(Private Banking en Private Banking by James)
Adviesgesprekken
via het internet

U kunt online via webcam een adviesgesprek voeren met uw Private Banker
en/of onze specialisten.
24/7 bereikbaar per telefoon

Als geprivilegieerde cliënt van onze
bank kunt u exclusief terecht op de telefoonlijn PrivilegeConnect die 24 uur
op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar is.
Uw digitale bankkantoor
altijd open

Met Easy Banking Web kunt u altijd en
overal uw tegoeden online raadplegen
op uw pc, tablet of smartphone.

13

U hebt altijd een overvolle agenda of vertoeft
vaak in het buitenland? Dan biedt de innovatieve
service op afstand Private Banking by James u de
oplossing.

Toegang tot
exclusieve informatie
Als cliënt van onze Private Bank
krijgt u:

• het lifestyle magazine Vision;

• als eerste alle info over de actuele economische en
fiscale veranderingen in uw mailbox via de nieuwsbrief Wealth Outlook;
• de beleggingsvisies van onze specialisten via het
maandblad Invest News;

• uitnodigingen voor exclusieve events zoals bij-

• toegang tot gespecialiseerde wereldwijde expertise;
voorbeeld sportwedstrijden, concerten, “behind the
scenes”-verkenningen, infosessies, expertise days,
enzovoort.

Een solide bankgroep
VA N WERELD FOR M A AT

De groep BNP Paribas:

banksector en rangschikt BNP Paribas onder de hoog-

• hecht veel belang aan maatschappelijk verantwoorde beleggingsoplossingen;
• is een belangrijke internationale speler op het vlak
van Private Banking;
• is sterk aanwezig in de Verenigde Staten, Azië en de
belangrijkste groeilanden;
• hoort bij de top tien van financiële dienstverleners
wereldwijd;
• is actief in drie grote domeinen: Retail Banking,
Investment Solutions en Corporate & Investment
Banking;
• BNP Paribas is opgenomen in de Dow Jones
Sustainability Indices World & Europe. Haar rating
ligt aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van de

ste genoteerde 8%. In 2016 presteerde de groep uitmuntend op 7 criteria, waaronder financiële inclusie
en duurzame producten, maar ook klimaatstrategie
(energietransitie);
• werd in 2015 bekroond met de onderscheidingen
“Beste Private Bank in Europe” en “Beste initiatief voor
duurzaam beleggen” door The Banker, het gespecialiseerde tijdschrift van de Financial Times-groep voor
de bankwereld;
• werd in 2016 verkozen tot “Outstanding Private Bank
- Western European region”, “Outstanding Private
Bank for Ultra-High-Net-Worth” en “Outstanding
Private Bank for Next Generation Proposition” tijdens
de Private Banker International Awards in Londen.

Wilt u meer weten over de totaalservice
van BNP Paribas Fortis Private Banking?
Maak dan vrijblijvend een afspraak in
een Private Banking Centre in uw buurt.
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