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Als “BNP Paribas Fortis” vaart Fortis Bank voortaan onder een
nieuwe vlag
Vanaf nu begint een nieuw hoofdstuk voor Fortis Bank. Voortaan gaat de bank in België door het leven als
BNP Paribas Fortis waarbij ze kan rekenen op de volledige steun van BNP Paribas Groep, één van de
belangrijkste banken in de eurozone en een van de meest solide financiële instellingen in de wereld.
Als nieuwe naam werd gekozen voor “BNP Paribas Fortis” om te benadrukken dat de nieuwe combinatie
het beste van beide bedrijven aan haar klanten wil aanbieden. Voor hen brengt het samengaan namelijk
veel voordelen met zich mee. Zij krijgen toegang tot een mondiaal servicenetwerk en behouden het
persoonlijke karakter van de diensten van hun huidige agentschap en adviespersoon. Alles wordt nu in het
werk gesteld om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen voor de 3,5 miljoen klanten van BNP
Paribas Fortis.
Het eerste zichtbare teken van verandering naar de klanten toe komt er in de vorm van de naam, de
aankleding van de kantoren en de website. Het rood zal geleidelijk aan plaatsmaken voor de kleuren
groen en wit, het dorp zal plaats ruimen voor sterren die in vogels veranderen.
Op 15, 18 en 19 mei worden 20 kantoren in België in de nieuwe kleuren gestoken. Tegen eind mei zullen
alle kantoren van Fortis Bank de naam “BNP Paribas Fortis” dragen. In een eerste fase gaat het enkel om
de buitenaankleding, later wordt ook de binnenaankleding aangepast.

Het logo: krachtig, zichtbaar en universeel
Het logo van BNP Paribas, dat gelijk is voor alle entiteiten van de groep, is ontstaan door de fusie van
BNP en Paribas in 2000, welke de geboorte inluidde van een van de eerste banken met een authentiek
Europees ontwerp.
o

Het gezamenlijke symbool voor alle entiteiten van de groep BNP Paribas, bestaat uit sterren
(referentie aan Europa) die veranderen (teken van ontwikkelingspotentieel) in vogels (symbool
van leven en dynamiek). Het verwijst naar de openheid, de vrijheid en het aanpassingsvermogen
van een resoluut klantgeoriënteerd dienstenbedrijf.

o

Het groene vierkant symboliseert de natuur en het optimisme, positieve, toekomstgerichte
waarden, zoals de ondertekening: "De bank en verzekering voor een wereld in verandering".

o

De rode streep verwijst naar de kleur van de historische hoofdrolspeler op de Belgische markt,
Fortis.
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Fortis Bank maakt sinds mei 2009 deel uit van BNP Paribas, een leidende financiële groep in Europa van
wereldformaat. BNP Paribas is de grootste depositobank in de eurozone en behoort volgens Standard & Poor’s tot
de zes meest solide banken wereldwijd. De groep stelt meer dan 200.000 mensen tewerk in 85 landen. BNP Paribas
bekleedt sleutelposities in drie grote activiteitsdomeinen: Retail Banking, Investment Solutions en Corporate &
Investment Banking. BNP Paribas heeft vier thuismarkten voor retailbankieren in Europa: België, Frankrijk, Italië en
Luxemburg. De bank is bovendien in belangrijke mate aanwezig in de Verenigde Staten en ze bekleedt sterke
posities in Azië en in opkomende markten.
Onder de merknaam BNP Paribas Fortis biedt de bank in België een totaalpakket van financiële diensten aan
particulieren, zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen en kleine en middelgrote ondernemingen. Op het gebied
van verzekeringen werkt BNP Paribas Fortis nauw samen met Fortis Insurance Belgium, de grootste verzekeraar in
België. De bank verstrekt ook maatoplossingen aan vermogende particulieren, grote ondernemingen en publieke en
financiële instellingen. Daarbij maakt zij gebruik van de knowhow en het internationale netwerk van BNP Paribas.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.fortisbank.com en www.bnpparibas.com.
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