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Bank	Nagelmackers 1747

01/07/2002 Fusie Delta Lloyd	Bank	en	Bank	Nagelmackers

2005		Fusie Delta	Lloyd	Bank	en	Nagelmackers	Private Banking
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22/7/2015 Onderdeel van	Anbang
Insurance Group

2015	Nagelmackers

270 jaar bankervaring
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Bank	Nagelmackers	NV		
• Eigen	vermogen:	€	419 mln.

• Solvabiliteit:	15,6%	- ratio	Core Tier I	eind 2016 (11,5%	
vereist door de	toezichthoudende instanties)

• Liquiditeit:	138%	(100%	vereist door de	toezichthoudende
instanties)

Mag ik u voorstellen aan
Nagelmackers

31	december 2016,	bron MID.
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Bank	Nagelmackers	NV		
• Portefeuille €	13,371	mld.
Deposito’s €	4,931	mld.
Kredieten €	4,483	mld.
Beleggingen €	3,957	mld.

• 48 kantoren,	46	zelfstandige agentschappen
• + 600 medewerkers (VTE)

Mag ik u voorstellen aan
Nagelmackers

31	december 2016,	bron MID.
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Mag ik u voorstellen aan
Nagelmackers

31	december 2016,	bron MID.

Kredieten
33,53%

Beheerde	activa	(AUM)
29,59%

Deposito’s
36,88%

CLIENTENPORTEFEUILLE
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Mag ik u voorstellen aan
Nagelmackers

Anbang Insurance	Group	
Voorstelling onderneming

Anbang Insurance Group werd in 2004 opgericht in Beijing in China. De groep
groeide uit tot een internationale verzekeringsmaatschappij en wordt beschouwd als
een van de meeste winstgevende in de sector, met zowat de meest gespreide
dienstverlening in China.
Haar grootste troeven zijn verzekeringen, bankactiviteiten en asset management, 
maar ze bezit ook een uitgebreide expertise in financiën, technologie en diensten. Zo 
ontwikkelde Anbang Insurance Group zich tot een multinationale groep voor diverse 
financiële diensten en biedt ze haar cliënten een volledige dienstverlening met 
financiële oplossingen op maat onder het motto “één cliënt, veelzijdige diensten”.
De totale activa zijn goed voor 1,971 miljard RMB (€ 267,3 miljard), meer dan 30.000 
werknemers, 35 miljoen cliënten en een internationaal dienstennetwerk.

Haar activiteiten zijn gericht op levens-, P&C-, ziekte- en pensioenverzekering, 
bankactiviteiten, asset management, etc. Met haar cliëntgerichte strategie is het doel
van Anbang Insurance om waarde te creëren voor haar cliënten wereldwijd.
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Mag ik u voorstellen aan
Nagelmackers

Anbang	Belgium	Holding
Doelen

4 De beste digitale en mobiele technologieën gebruiken
om de ervaring van onze cliënten te verbeteren.

1 Een platform en infrastructurele ondersteuning bieden, die een 
aanhoudende groei van onze aanvullende activiteiten mogelijk 
maakt in een beheerste en gunstige omgeving.

2 De groei vergemakkelijken door nieuwe aankopen en de 
integratie van complementaire activiteiten.

3 Focussen op een duurzame groei op lange termijn door 
uitstekende producten te leveren aan alle cliënten.
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Mag ik u voorstellen aan
Nagelmackers

Anbang	Insurance	Group	heeft de	afgelopen jaren een snelle en aanhoudende groei gekend door	de	
aankoop van	het	Waldorf	Astoria	Hotel	New	York,	de	Belgische verzekeringsmaatschappij Fidea	en
Delta	Lloyd	Bank,	de	Koreaanse verzekeraar Tong	Yang	Life,	de	Nederlandse verzekeraar VIVAT.	Zo	
consolideert de	groep haar financiële aanwezigheid in	Azië,	Amerika	en Europa,

Anbang	Insurance	Group
Een snelle en aanhoudende
groei
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Nagelmackers
270	jaar bankervaring
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270 jaar bankervaring

• Retail Banking
• Digital	Banking
• Private Banking
• Corporate &	Institutional Banking
• Asset Management

Financiële diensten,	ondersteund door een volledig
aanbod aan financiële producten en	5	business	lines
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Onze	expertise
Strategische financiële planning

270 jaar bankervaring

• Een	droom	zonder	plan,	blijft	maar	een	wens
• Wat	is	de	waarde	van	geld?
• Duidelijke	afspraken	op	korte	en	lange	termijn	…	in	een	

duidelijke	taal

v_170626



Onze	waarden

270 jaar bankervaring

• Gedreven	
• Persoonlijk
• Ambitieus	
• Verbinden
• Elegant

Deze	waarden	vertalen	zich	in	integer	ondernemerschap,	een	
sterke	focus	op	onze	cliënten	en	innovatieve	oplossingen.	
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Personal	&	Retail	Banking
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Personal & Retail
Banking  

• Wat	zijn	mijn	financiële	doelen?	
• Wat	is	mijn	huidige	financiële	situatie?
• Wat	moet	ik	doen	om	mijn	financiële	doel(en)	te	behalen?

Uw persoonlijke financieel adviseur &	de
‘Financiële Routeplanner’.
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Personal & Retail
Banking  

De‘Financiële Routeplanner’:	een bijzondere aanpak

• Een	uitgebreide	analyse	van	uw	financiële	situatie
• Een precieze en praktische manier om	uw financiële doelen te

bereiken
• Planning	en financieel advies gebaseerd op	uw eigen financiële

situatie
• Een	evaluatie– minstens	één	keer	per	jaar
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Personal & Retail
Banking  

Beleggen

Bij	Nagelmackers	houden	we	van	eenvoud	en	duidelijkheid,	ook	
als	het	om	beleggen	gaat.	Daarom	bieden	we	u	een	compact,	
maar	volledig	gamma	oplossingen	aan,	voor	een	optimaal	beheer	
en	spreiding	van	uw	vermogen.	

Ontdek hier onze selectie
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Personal & Retail
Banking  

Woonkrediet

Afbetalingskredieten
• Autofinanciering
• Lening op	afbetaling

Uitgebreide kredietmogelijkheden
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Digital	Banking
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Digital  Banking  

Mobile	Banking

• Raadplegen:	balans,	historiek,	overschrijvingen
van	één of	meerdere rekeningen,	
kredietkaarten,	berichten …

• Interactief:	betalingen,	berichten,	beheren van	
‘my profile’	…
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Digital  Banking  

Online	Banking

• Raadplegen:	idem	Mobile	Banking	+	
beleggingsportefeuille

• Interactief:	idem	Mobile	Banking	+	openen
spaar- en	termijndepositorekeningen,	
inschrijven op	beleggingsfondsen en	–plannen,	
pensioensparen …
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Digital  Banking  

eHomeLoan

• Simulatie hypotecair krediet (op	15	minuten)
3	fases:	terugbetalingscapaciteit,	totale	kostprijs
van	het	project,	simulatie van	het	krediet

• Resultaat:	een overzicht van	het	krediet
• Online	aanvraag
• Opvolging door een Nagelmackers-kantoor
Kredietgever: Bank	Nagelmackers	nv	- BE	0404.140.107	- Sterrenkundelaan	23,	1210	Brussel.
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Private	Banking	
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Private Banking  

Een	groter	vermogen	is	vaak	complexer	en	vraagt	extra	
aandacht.	Omdat	elk	vermogen	zijn	eigen	verhaal	heeft,	
bepaalt	u	vanaf	een	vermogen	van	500.000	euro	zelf	de	
manier	waarop	uw	vermogen	beheerd	wordt.
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Private Banking  

• Open	architectuur	– actief	beheer	van	de	
fondsenselecties

• Value	investing als	beleggingsstrategie
• Discretionair en adviserend vermogensbeheer
• Estate planning
• All inclusive tariefformule
• Second	Opinion	– portefeuilleanalyse
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Wealth Management
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• Beschikbaar voor beheerde activa		(Assets Under	
Management	)	vanaf €	2	miljoen

• Portefeuillebeheer op	maat
• Persoonlijk advies van	een multidisciplinair team	van

wealth managers,	asset managers	en	advocaten

Wealth Management  
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Corporate	Banking
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Ons beleid

• De	financieringsaanvraag moet beantwoorden aan een
economische realiteit

• Helderheid,	zowel van	de	cliënt als van	de	bank
• Solvabiliteit &	rendabiliteit:	gezonde financiële structuur
• Terugbetalingscapaciteit weegt zwaarder dan “harde”	

waarborgen

Corporate Banking  
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Activiteiten van	kmo’s	financieren

• Onroerende goederen
• Werkkapitaal
• Financiering bedrijfswagens en	– goederen,

vooruitbetaling belastingen …
• Bankgaranties

Corporate Banking  
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Ondernemingen financieren

• Onroerende goederen
• Werkkapitaal
• Fusies
• Bankgaranties
• …

Corporate Banking  
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Institutional Banking
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Institutional Banking  

Het	Institutional	Client	Center	

• Gewijd aan (lokale en nationale)	overheidsinstellingen en
maatschappelijke en niet-gouvernementele organisaties.

• Een gedegen expertise,	aangepast aan de	eigenheid van	elke cliënt.

• De	institutionele bankiers analyseren de	noden,	de	missie,	het

wettelijke kader,	de	beleggingshorizon en de	performance-

doelstellingen.
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Institutional Banking  

Het	Institutional	Client	Center	

Een brede waaier aan diensten

• Beheer van	de	liquiditeit en de	beleggingsportefeuille
• Beleggingsadvies
• Beheer van	de	betalingen
• Verschillende soorten kredieten
• Beleggingsproducten op	maat
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Asset	Management

v_170626



Asset Management  

Strategie voor value	investment	en geavanceerde open	
architectuur door
• onze macro-economist
• onze beleggingsstrateeg
• ons investment	research	center

Private	&	institutional	Asset	Management

Fondsbeheer
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www.nagelmackers.be

Vragen?

Mail	ze aan
jef.vandenbergh@Nagelmackers.be
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