Unieke innovatie

Belfius lanceert als eerste en enige in België
‘Digitaal beleggingsadvies’ en
biedt hiermee MIFID 2 ‘compliant’
24u/7d advies aan voor iedereen.
Omnichannel beleggingsadvies via alle digitale kanalen en
conform de huidige Mifid II regelgeving
24u op 24u, 7 dagen op 7 gepersonaliseerd
beleggingsadvies waar en wanneer de klant dit wenst
Persoonlijke begeleiding van Belfius Connect: zowel via chat,
videocall of telefoon

Product governance
Transparantie

Mifid II

THE BIG WHY ?

MiFID II
als hefboom
voor digitale innovatie
en betere klantervaring

Democratisering
& toegankelijker
maken van
advies

INNOVATIE:
Advies voor
IEDEREEN

Het spaarboekje blijft
groeien en er staat al
gigantisch veel op

260 mia € op
spaarrekening*
* Op gereglementeerde spaarrekeningen

Bijkomende
bescherming van
beleggers

Geschiktheidsverklaring
Kennis &
ervaring

CPI België 2017: 2,13%

Jaarlijkse
Waardevernietiging
in koopkracht

- € 5.25 mia € /Jaar

Gecombineerde app-store rating
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1.107.000 actieve
Belfius Mobile
gebruikers

Mobile Award

De beste bank
Crelan
app op de
Belgische markt
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Klanten gebruiken Top 10 wereldwijd in
gemiddeld 1 keer mobiele groei ondanks
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Globaal gemiddelde:

Gepersonaliseerd advies en voorstellen ontvangen bij
bepaalde gebeurtenissen

96%
van de mobiele
beleggers volgt zijn
beleggingen op via
smartphone

Beleggingen opvolgen op smartphone

Beleggingen aan- & verkopen op
smartphone

Enquête toont de klanten
behoeften inzake
digitaal beleggen

NIEUW:
Digitaal
beleggingsadvies
in functie van de
klantenbehoefte

Beleggingen raadplegen
op smartphone
(sinds januari 2016)

Klanten
wensen
digitaal te
beleggen

+65%

80%
Hebben behoefte aan
gepersonaliseerd advies
en proactieve voorstellen

Proactief
digitaal advies

Beleggingen aankopen
via smartphone

Stijging van de digitale
aankopen beleggingen
in 2017
Ruimste aanbod mobiel beleggen:
Spaarrekeningen
Pensioensparen
Beleggingsfondsen
Recurrent beleggingsplan
Obligaties

Klant kan volledig digitaal
zijn persoonlijk
beleggersprofiel en
strategie bepalen

Wat zal er
concreet
mogelijk zijn?

Klant krijgt 1 tot 3
gepersonaliseerde
voorstellen

Digitaal
Omnichannel
beleggings
advies
Klant kiest zelf waar hij
advies vraagt en kan in
één kanaal starten in in
een ander afwerken

Klant heeft met 1 klik
persoonlijke
begeleiding via Belfius
Connect: zowel via
chat, videocall en
telefoon

We helpen de klant om
zijn spaargeld te activeren

Gepersonaliseerd
& proactief
beleggingsadvies
voor iedereen

Voorstel steeds 100% in
lijn met het profiel en de
strategie van de klant

Sterk
onderbouwd
beleggings
advies

De klant krijgt
proactieve voorstellen
wanneer het relevant is

De prioriteit van de
producten wordt
bepaald door ervaren
beleggingsspecialisten

Lijst van producten
die actief worden
gecommercialiseerd

Klant maakt deel
uit van de
doelgroep van het
product

Product is geschikt
voor de verrichting
die de klant wil
doen

Prioritiseren binnen
de mogelijke
beleggingsvoorstellen

Sneak
preview:
andere
innovaties
2018

Digitaal intekenen op
kapitaalsoperaties
ondersteund door
Belfius

Via video call een
gesprek hebben met
hun financieel adviseur
in kantoor

Wat zullen
klanten kunnen
eind 2018

Intekenen op digitaal
en geautomatiseerd
vermogensbeheer
(Robo advice)

Klanten in
vermogensbeheer
zullen hun mandaten
kunnen opvolgen via
smartphone

Dit is nu al mogelijk
op PC & Tablet

