
Digitale vermogensplanning in 
enkele maanden

CASE STUDY

BNP Paribas Fortis, de grootste bank van België, met private banking en 

vermogensbeheer als één van haar belangrijke bedrijfsactiviteiten. 

De Klant

Vermogensgegevens verzamelen en consolideren, 

wat de basis is voor geslaagde vermogensplanning, 

werd bemoeilijkt door de veelheid aan databanken 

waarover gegevens verspreid waren.

Databeheer

De gebruikte tools en simulatoren stonden niet in 

directe verbinding met de databanken. Voor elke 

simulatie moesten klantgegevens manueel worden 

ingevoerd, wat een zeker foutenrisico met zich 

meebracht.

Dataverwerking

De verspreide gegevens en simulatieresultaten 

maakten van rapportering een arbeidsintensieve en 

tijdrovende taak die geregeld uitmondde in 

ondergewaardeerde Word-documenten. 

Klantenrapportering

Individuen vermogensbijstand verlenen met een waargenomen toegevoegde waarde 

door hen van begin tot eind te begeleiden en ervoor te zorgen dat ze de gewenste 

financiële doelstellingen bereiken. 

De Uitdaging

Betrouwbare informatiebasis

PaxFamilia is verbonden met de databanken van 

BNPPF en verzamelt zo alle vermogensgegevens van 

een cliënt op één plaats. Die gegevens worden 

bovendien gecontextualiseerd via een overzichtelijke 

eigendomsstructuur. Zo beschikt de bank over een 

consistente, betrouwbare en up-to-date 

informatiebasis voor haar vermogensdiensten.


Consistente klantgegevens

Geïntegreerde adviestools

Adviseurs van BNPPF kregen intuïtieve adviestools 

ter beschikking (financiële planning, 

successiesimulatie, vermogensstructurering, 

rapportering..), verbonden met de veranderende 

vermogensdata van hun cliënten. Zo werd adviseren 

en rapporteren eenvoudiger en accurater.

Efficiënt adviseren

24/7-toegankelijke klanteninterface

Cliënten van BNPPF hebben 24/7 toegang tot hun 

vermogensgegevens via een digitale interface. 

Dankzij de vermogensinventaris, het familieoverzicht, 

het adresboek en de schenkings- en doeleninventaris 

krijgen de cliënten een globaal overzicht over hun 

actuele financiële situatie.

Volledige klantervaring

All-in-one platform voor vermogensplanning

De Oplossing

In minder dan een jaar tijd ontwikkelden PaxFamilia en BNPPF samen een oplossing voor hun 

cliënten en meer dan 750 medewerkers. Daarvoor werden de systemen en SSO van de bank 

verbonden met het platform. 



Vandaag gebruiken meer dan 16.000 families PaxFamilia via BNPPF. De vermogensbeheerdiensten 

van de bank kregen een duidelijke toegevoegde waarde voor hun cliënten en opende de weg naar 

nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden.


Resultaten

Bill SmithJohn Smith Jane Smith Lou Smith Guillaume Smith

Familiale holding
8 937 543 €

Immo company
6 348 1 k€

Investment
2 589 4 k€

Debts/Receivables
- 1 951 873 €

Real Estate
8 300 000 €

Investments
3 011 716 €

Debts/Receivables
-500 000 €


