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KBC Private Banking is “beste private banker
van België” (Euromoney) en
“highly commended private banker”
(Financial Times/The Banker)
Het gerenommeerde Londense financiële tijdschrift Euromoney riep op 7 februari KBC
Private Banking uit tot de beste private banker in België voor 2013. Voor het jaar 2012
werd KBC Private Banking eveneens genomineerd als een “highly commended private
banker” door de Financial Times/The Banker.
Erwin Schoeters, General Manager Retail & Private Banking: “We zijn bijzonder fier die
prestigieuze prijzen in ontvangst te mogen nemen en van zowel de verschillende spelers op de Belgische
privatebankingmarkt als van internationale experts zulk een erkenning te mogen ontvangen. Het is voor
ons de bekroning van het vele werk dat we de voorbije jaren hebben geleverd om ons adviesproces, onze
productenwaaier, onze operationele werking en onze fiscaal-juridische begeleiding nog meer af te
stemmen op de vraag van onze cliënten. We zijn vastberaden om die cliëntgerichte aanpak voort te zetten
en zo de trend van stijgende cliëntentevredenheid ook in de komende jaren aan te houden.”

Jaarlijks bevraagt Euromoney de professionele spelers op de privatebankingmarkt over diverse
aspecten van de dienstverlening in hun marktsegment. Op basis van de stemmen uitgebracht op
een uitgebreide vragenlijst wordt de beste private banker van België verkozen.
KBC Private Banking had niet alleen de leiding in het algemene klassement, het won de prijs ook
voor zijn dienstverlening voor mensen met een zeer groot vermogen, de zogenaamde ‘high net
worth individuals’. Die onderscheiding volgt op de oprichting van het Wealth Office een jaar
geleden. Het Wealth Office bedient cliënten met een vermogen vanaf 5 miljoen euro.
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Voor het jaar 2012 werd KBC Private Banking eveneens genomineerd als een “highly
commended private banker” door de Financial Times/The Banker.
Deze erkenning is gebaseerd op de antwoorden op een uitgebreide vragenlijst ingevuld door de
financiële instellingen die werden voorgelegd aan een internationaal panel van experts.

Meer informatie over de Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey 2013 – Belgium
vindt u op www.euromoney.com.
Meer informatie over Private Wealth Magazine
Meer informatie over KBC Private Banking vindt u op www.kbcprivatebanking.be
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