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Cortal Consors verhoogt getrouwheidspremie en past basisrente van online 
spaarboekje aan 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Aansluitend op de nieuwe wetgeving op spaarrekeningen zal, Cortal Consors de 
voorwaarden van zijn Europtimal-spaarboekje aanpassen vanaf 1 april. 
 
De basisrente komt op 2%, terwijl de getrouwheidspremie van 0,01% naar 0,50% stijgt. 
 
De rente en premie zijn van toepassing vanaf de eerste euro, zonder maximumbedrag, 
voor alle cliënten van de bank. 
 
Gedurende bijna vijftien jaar combineert Cortal Consors een flexibele toegang tot de 
beste beleggingen op de markt - dankzij zijn open architectuur - met het solidite karakter 
van de groep BNP Paribas. 
    
Olivier de Broqueville, directeur-generaal van Cortal Consors in België: "of onze cliënten 
nu op lange of korte termijn willen beleggen, veel of weinig risico's willen nemen, bij 
Cortal Consors vinden ze altijd een spaarformule die op hun profiel en verwachtingen is 
afgestemd". 
 
Algemene informatie en bijzondere voorwaarden met betreking tot de Europtimal-
spaarrekening vindt u op: http://www.cortalconsors.be. 
 
 
 
 
 
 
Over Cortal Consors 
 
Cortal Consors, een onderneming van de groep BNP Paribas, is de Europese leider in sparen en 
online beleggen voor particulieren. Meer dan een miljoen cliënten maken via diverse 
distributiekanalen gebruik van een uitgebreid gamma beleggingsproducten en –diensten. Cortal 
Consors is in vijf Europese landen aanwezig: Duitsland, Frankrijk, Spanje, België en Luxemburg. 
Cortal Consors is al vijftien jaar actief in België. De onderneming staat vooral bekend om haar 
spaarboekjes met hoge rente en scherpe tarieven voor online beursbeleggingen. Cortal Consors 
heeft kantoren in Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven en Wavre. 
http://www.cortalconsors.be - 02 225 19 19  
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Over BNP Paribas 
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) is een Europese leider in bank- en financiediensten van wereldformaat 
en een van de zes meest solide banken ter wereld volgens Standard & Poor’s. De groep is in 85 landen 
aanwezig en telt meer dan 171.000 medewerkers, waarvan 131.000 in Europa. De groep heeft strategische 
posities in drie grote activiteitsdomeinen: Financierings- en Investeringsbank, Asset Management & Services 
en Detailbank. De groep is in heel Europa aanwezig met al haar branches, terwijl Frankrijk en Italië haar twee 
nationale markten in detail banking zijn. Naast zijn significante aanwezigheid in de Verenigde Staten, kan 
BNP Paribas rekenen op stevige posities in Azië en in de opkomende landen. 
 
Perscontacten: 
 
BNP Paribas België 
Anne France Simon  Tel.: +32 (0)2 518 08 30 anne-france.simon@bnpparibas.com 
 
Cortal Consors 
Alexandre Centner  Tel.: +32 (0)2 225 18 25 alexandre.centner@cortalconsors.be 
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