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BNP Paribas Fortis is dit jaar de Beste Bank van België
De Belgen hebben BNP Paribas Fortis dit jaar uitgeroepen tot ‘Bank van het Jaar 2018’. Volgens de
stemmers blinkt de bank uit in autoleningen en woonkredieten. Ook de applicatie en de zichtrekening
van de grootbank vallen in de smaak van de Belg.
Max Jadot, CEO van BNP Paribas Fortis is dan ook zeer tevreden
met de uitslag van de verkiezing. “Ik ben bijzonder verheugd dat
BNP Paribas Fortis werd verkozen tot Bank van het Jaar 2018 en
dat onze woonkredieten en autoleningen werden bekroond. Meer
dan 103.000 mensen, zowel klanten als niet-klanten, hebben
hiervoor hun stem uitgebracht”, reageert hij.
“Dit is een bijzonder inspirerende start van het jaar en een mooie erkenning voor de toewijding van
onze medewerkers, die zich elke dag opnieuw inzetten om onze klanten de beste service te bieden.
Wij danken onze 3,5 miljoen klanten voor hun vertrouwen en deze eerste plaats sterkt ons in onze
gedrevenheid om hen op duurzame en innovatieve wijze bij te staan in hun bankzaken”, besluit
Jadot.
Ook Argenta, Belfius en Bolero zijn dit jaar de prijzen gevallen. Hieronder vindt u de top 3 per
categorie:
Bank van het Jaar 2018:
1. BNP Paribas Fortis
2. Belfius
3. Argenta
Broker van het Jaar 2018:
1. Bolero
2. Binck
3. Keytrade Bank
Zichtrekening van het Jaar 2018:
1. Argenta
2. BNP Paribas Fortis
3. Belfius
Spaarrekening van het Jaar 2018:
1. Argenta
2. Belfius
3. BNP Paribas Fortis

Hypothecaire Lening van het Jaar 2018:
1. BNP Paribas Fortis
2. Argenta
3. Belfius
Autolening van het Jaar 2018:
1. BNP Paribas Fortis
2. ING
3. Belfius
Bankieren App van het Jaar 2018:
1. Belfius
2. BNP Paribas Fortis
3. KBC-CBC

Zoeken naar hogere spaarrentes
Een onderzoek van Bankshopper.be, Het Nieuwsblad, Market Probe en SSI leert dat de Belgen bereid
zijn van bank te veranderen als ze elders een hogere spaarrente. Zo is 11 procent van de Belgen het
afgelopen jaar voor zijn spaarrekening veranderd van bank.
Al blijft een aanzienlijk deel van de spaarders ook trouw aan zijn spaarboekje. Bij een spaarrente van
0 procent zou één op de drie Belgen geen andere spaarhorizonten opzoeken. Slechts één op de vijf
zou in zo’n geval investeren in aandelen. 27 procent zou dan overwegen om in vastgoed te
investeren.

Snoeien in de kosten
De Belgen zetten nog sneller de stap naar een andere bank als ze in de kosten kunnen snoeien. Zo is
24 procent van de respondenten vorig jaar voor een autolening van bank veranderd. Dat terwijl in
datzelfde jaar 15 procent van de respondenten van bank is veranderd voor een hypothecair krediet.
Dat we sneller geneigd zijn om te veranderen van bank bij goedkopere leningen is niet zo
verbazingwekkend. Door te snoeien in het prijskaartje van een krediet, zien we onze maandelijkse
koopkracht onmiddellijk stijgen. Dat terwijl we bij een hogere spaarrente een jaar moeten wachten
vooraleer de overstap rendeert.

Kennis beleggen
Tot slot heeft Bankshopper.be gepeild naar de beleggingskennis van de Belgische spaarder. En uit die
peiling blijkt dat 42 procent van de Belgen niet weet of ze al dan niet een gewaarborgd rendement
krijgen bij aandelen. Bij beleggingsfondsen is dat 42 procent en bij opties is dat 71 procent.

