Brussel, 19 april 2018

Belfius lanceert een geheel nieuwe en resoluut hedendaagse
benadering van Wealth Management
Het beste van de digitale kanalen gekoppeld aan een uiterst persoonlijke service
Belfius lanceert vandaag in de marge van de vijftigste editie van Art Brussels een geheel
nieuwe en uitgesproken hedendaagse benadering van Wealth Management, die een individuele
en exclusieve service koppelt aan een geïntegreerde digitalisering. Het doel van Belfius Wealth
Management: zijn klanten een unieke ervaring bieden voor het beheer van hun vermogen,
zowel privé als professioneel.
Als derde grootste private bank van België met 36 miljard aan beheerde activa voor rekening van
110.000 Private Banking-klanten, zet Belfius een verdere stap in de advies- en dienstverlening van
zijn begoede klanten met de lancering van een specifiek aanbod voor vermogensbeheer. Met Belfius
Wealth Management wil Belfius een exclusieve, dynamische en individuele begeleiding bieden aan
zijn klanten met een vermogen van meer dan 2,5 miljoen euro, waarvan het privé- en het
professionele luik vaak nauw met elkaar verweven zijn.
Dankzij een multidisciplinaire 360°-benadering wil Belfius Wealth Management zijn klanten – onder
wie tal van ondernemers aan het hoofd van ondernemingen in volle groei –oplossingen aanbieden die
volledig zijn afgestemd op hun situatie en behoeften, niet alleen voor het actief en optimaal beheer
van hun portefeuille(s), maar ook voor het structureren, vrijwaren en eventueel overdragen van hun
totale vermogen. Inclusief bv. onroerende goederen in België of in het buitenland, het aankopen of
verzekeren van kunstwerken of andere verzamelaarsobjecten, liefdadigheid, enz. Dat alles uiteraard
met de meest strikte inachtneming van de Belgische wetgeving en de fiscaliteit en internationaal
reglementaire vereisten.
Het beste van de digitale kanalen ten dienste van een uitgesproken menselijke benadering
Voor het beheer van hun portefeuille(s) kunnen de klanten van Belfius Wealth Management opteren
voor discretionair beheer, voor beheer met beleggingsadvies of voor een combinatie van beide.
Belfius Wealth Management werkt in dat verband samen met vermogensbeheerder Candriam (groep
New-York Life, met een AAA-rating), waarmee het tal van waarden deelt: strikt risicobeheer, innovatie,
transparante communicatie en een uitgesproken ethische governance. Belfius Wealth Management
biedt zo elke klant een uitgebreid palet van op maat gesneden beleggingsmogelijkheden, afhankelijk
van zijn wensen (risicotolerantie, activaspreiding, geografische spreiding, enz.) om te komen tot een
flexibel beheer, vanuit een sterke overtuiging en gericht op een optimale performance.
Als onbetwiste referentie inzake mobiel bankieren, stelt Belfius zijn klanten digitale
spitstechnologische tools ter beschikking om hun portefeuille in realtime te volgen en te beheren, op
pc, tablet of smartphone. Daarbij kunnen zij permanent een beroep doen op het advies van de
experten van Belfius Direct Wealth en op de meest recente economische en financiële informatie
dankzij het strategische partnership met Kepler Cheuvreux, de meest vooraanstaande Europese
makelaar in roerende waarden die meer dan 1.000 aandelen in 32 industriële sectoren volgt.

Meer dan gewoon begeleiding, een bevoorrechte relatie
Vanaf een bepaald vermogen worden de situaties complexer en vergen ze oplossingen volledig op
maat, die rekening houden met eventuele vennootschappen, familiebezittingen die van generatie op
generatie worden overgedragen, professioneel kapitaal of gezinsleden die soms in de vier uithoeken
van de wereld wonen… Daarom kunnen de Wealth Managers van Belfius rekenen op een ruim
netwerk van experts in tal van domeinen (in juridisch opzicht, m.b.t. fiscaliteit, kunst, vastgoed,
kredieten, enz.). Ook voor het verzekeren en beschermen van hun meest kostbare bezittingen. Als
bank-verzekeraar verzekert Belfius alle mogelijke risico's die verband houden met de levensstijl en de
activiteiten van zijn klanten, zowel professioneel als privé: van zeilboot of luxevilla, tot vintage-klokken
of de meest opmerkelijke kunstverzameling - een domein waarin Belfius met de grootste verzameling
Belgische kunst van het land over unieke expertise beschikt. Belfius verzekert met de grootste zorg
alles wat hen na aan het hart gaat.
Een Wealth Management dat verankerd is in de hedendaagse samenleving
De Wealth Managers ontmoeten hun klanten in alle discretie thuis, of in 1 van de 7 eigentijdse hubs.
Binnenkort openen hubs in Brussel en Knokke. Antwerpen, Gent, Luik, Namen en Kortrijk volgen. Die
nabijheid blijkt ook uit de relatie van de leden van het directiecomité met de klanten, wat een ongezien
reactievermogen garandeert.
En ook voor alles wat niet te maken heeft met financiën of verzekeringen kan de Belfius Wealth
Management-klant een beroep doen op Belfius. Via Quintessentially, een topconciërgieservice die
uniek is op de Belgische markt. Last minute een tafel reserveren in een sterrenrestaurant in Parijs,
kaartjes voor een reeds lang uitverkocht theaterstuk in Londen, een last-minutevlucht voor een privéof een zakenafspraak in New York, de zoektocht naar vastgoed in het buitenland,… Samen met
Quintessentially brengt Belfius Wealth Management het onmogelijke binnen handbereik van zijn
klanten.
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