
 

Page 1 of 1 
 

 

 

 
 
 

 
 
Brussel, 16 juli 2020, 12u00 

KBC opnieuw bekroond door Euromoney 

KBC wint Euromoney Awards for Excellence 2020  

voor Best Bank in België en Tsjechië. 

Euromoney – een toonaangevend vakblad voor de financiële sector – reikte gisteren twee 'Best Bank’ 
trofeeën uit aan KBC. Het gaat om de awards van ‘Best Bank’ in België en in Tsjechië. Voor België is dit 
intussen de vijfde bekroning op rij. ČSOB in Tsjechië mag zich zelfs voor de elfde keer ‘Best Czech Bank’ 
noemen. KBC is trots op deze erkenning voor zijn ambitie om de referentie te zijn voor klantgericht 
bankverzekeren in zijn kernmarkten. 

Daniel Falque, CEO KBC België: “Vijf keer na elkaar uitgeroepen worden tot ‘Best Bank in Belgium’, dat is iets 
waar al onze medewerkers oprecht fier op zijn. Het bewijst opnieuw dat KBC dé referentie is en blijft in de 
financiële sector, ook wanneer de uitdagingen in de wereld rondom ons groter zijn dan ooit tevoren. Ik wens 
dan ook al onze medewerkers van harte te bedanken voor hun ongelofelijke inzet in de voorbije maanden, en 
onze klanten voor hun onverminderd vertrouwen in onze financiële instelling.”  
 
John Hollows, CEO ČSOB: “Deze prijs is in de eerste plaats een erkenning van de buitengewone inzet en 
onbaatzuchtigheid van onze medewerkers in de periode waarin de impact van  Covid-19 zich het zwaarst liet 
voelen. Zelfs in noodgevallen hielden we ons kantorennetwerk draaiende en konden onze klanten de meeste 
bankdiensten en -producten online gebruiken.We bleven ook innovaties introduceren: we waren de eerste op 
de Tsjechische markt die een baanbrekende innovatie aankondigde in de vorm van Kate, de persoonlijke 
digitale assistent, waar onze klanten vanaf november gebruik van kunnen maken.” 
 
Over Euromoney 
 
Het vakblad Euromoney, gespecialiseerd in het bank- en financiewezen, reikt sinds 1992 in bijna 100 landen 
prijzen uit. De resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve gegevensanalyses en de adviezen van een jury van 
journalisten. Euromoney, opgericht in 1969, is een van de meest invloedrijke financiële tijdschriften ter 
wereld. Elk jaar publiceert het vele interviews met vooraanstaande vertegenwoordigers van de banksector, 
ministeries van financiën en centrale banken uit de hele wereld. 
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