
İnternet Siteleri

https://www.secure.bnpparibas.net/banque/portail/particulier/Fiche?type=folder&identifiant=Etrangers_s_installant_en_Franc

e_20081204061956&bloc=Prise_RDV&bloc=Prise_RDV

Detaylı bilgi almak için aşağıdaki linki tıklayınız

- Fransa’yı ziyaretlerinizde Yıldızımızsınız. Size sunulan avantajlar ve hizmet koşulları ile ilgili  detaylı bilgi almak için 

şubenizden alacağınız referans mektubu ile birlikte  randevu alacağınız müşteri temsilcisine danışınız

- İlk yıl ücretsiz günlük bankacılık hizmetleri ("Esprit Libre reference" veya "Esprit Libre Premier " Paketleri ilk yıl ücretsiz)

- Birçok şubede ingilizce bilen müşteri temsilcileri

- Uluslararası servisleri de içeren geniş ürün ve hizmet yelpazesi

BNPP Paribas Fransa'da Randevu ve Diğer Bilgiler

BNP Fransa iletişim bilgileri

İngilizce bilen müşteri temsilcilerimizden biri ile randevu almak için lütfen aşağıdaki linki tıklayıp formu doldurunuz. 

Çağrı Merkezimiz sizi geri arayarak randevunuzu organize edecektir.

https://www.secure.bnpparibas.net/banque/portail/particulier/Fiche?type=folder&identifiant=Etrangers_s_installant

BNP Paribas - Fransa

BNP Paribas Fransa Hakkında

BNP Paribas Fransa  müşterilerinin finansal hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olmayı amaçlayan ürün ve hizmetleri 

sunarak desteklemeyi amaçlamaktadır.

Geniş ürün ve hizmet yelpazesini, 6.8 milyon bireysel ve özel, 620,000 profesyonel ve 77,600 kurumsal müşterisinin 

kullanımına sunmaktadır.*

2,250'yi bulan geniş şube ağı, "La Net Agence" Internet Şubesi, çok kanallı hizmet yapısı ile müşterilerine daha yakın olmayı 

amaçlar. Bu hedef uygun olarak 218 adet Özel Bankacılık Merkezi ile Fransa'nın en yayın Özel Bankacılık ağına da sahiptir.

Yenilikçi olma BNP Paribas Fransa'nın ürün ve hizmetlerinin geliştirme ve genişletmesinde merkezde yer alan en önemli 

değerdir.

'- bnpparibas.net web sitesi

- Online Kredi ve tasarruf uzmanlarını da içeren Çağrı Merkezi

- Yenilikçi mobil bankacılık servisleri

- Twitter ve Facebook hesapları

BNPP Priority Müşterilerine Sunulan Avantajlar

https://www.secure.bnpparibas.net/banque/portail/particulier/Fiche?type=folder&identifiant=Etrangers_s_installant_en_France_20081204061956&bloc=Prise_RDV&bloc=Prise_RDV
https://www.secure.bnpparibas.net/banque/portail/particulier/Fiche?type=folder&identifiant=Etrangers_s_installant_en_France_20081204061956&bloc=Prise_RDV&bloc=Prise_RDV
https://www.secure.bnpparibas.net/banque/portail/particulier/Fiche?type=folder&identifiant=Etrangers_s_installant_en_France_20081204061956&bloc=Prise_RDV&bloc=Prise_RDV


İletişim Bilgileri

BGL BNP Paribas - Lüksemburg

Online iletişim formu

http://www.bgl.lu/en/bank/pages-techniques/contact.htm

Essentiel hakkında detaylı bilgi

http://bgl.lu/en/bank/pages/individuals/my-bank-every-day/customised-current-account.htm

BGL BNP Paribas Lüksemburg 'da Randevu ve Diğer Bilgiler

BGL BNP Paribas Lüksemburg şubelerinden birinde randevu alabilmek için:

İnternet Sitesi

BGL BNP Paribas internet sitesi :

 http://www.bgl.lu

BGL BNP Paribas Hakkında

1919 yılında kurulan, BGL BNP Paribas Lüksemburg, yerel bankacılık sektöründe lider konumunda olup Lüksemburg 

sınırında çevre bölgelere de hizmet vermektedir. Lüksemburg'un uluslararası finans merkezi konumuna gelmesinde etkin bir 

rol oynamıştır.

Perakende Bankacılık, Varlık Yönetimi ve Kurumsal & Yatırım Bankacılığı alanında geniş ürün ve hizmet yelpazesini bireysel, 

özel ve kurumsal müşterine sunmaktadır. Profesyoneller ve küçük işletmeler alanında birinci, bireysel müşteriler alanında ise 

ikinci olan BGL BNP Paribas, Bankassürans alanınında da llider konumdadır.

Bankacılık sektöründe ülkenin en büyük işvereni konumunda olan BGL BNP Paribas'nın, sportif ve kültürek aktiviteler ve 

sürdürülebilir kalkınma projeleri başta olmak üzere birçok alanda kurumsal sponsorlukları bulunmakta olup, INDR (Ulusal 

Sürdürülebilir Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ensititüsü tarafından Sosyal Sorumluluk ödülü almış ilk bankadır. Bu ödül, banka 

ve çalışanlarının sosyal, çevresel ve kültürel konulardaki hassasiyet ve adanmışlığının en önemli göstergesidir.

BNPP Priority Müşterilerine Sunulan Avantajlar

- Lüksemburg'u ziyaretlerinizde Yıldızımızsınız. Size sunulan avantajlar ve hizmet koşulları ile ilgili  detaylı bilgi almak için 

şubenizden alacağınız referans mektubu ile birlikte randevu alacağınız müşteri temsilcisine danışınız.

- %50 indirimli günlük bankacılık paketleri - "Essentiel" Paketi

- İngilizce hizmet veren size özel Çağrı Merkezi

- İngilizce de hizmet veren deneyimli ve konusunda uzman şube müşteri temsilcileri

- Uluslararası servisleri de içeren geniş ürün ve hizmet yelpazesi

http://www.bgl.lu/en/bank/pages-techniques/contact.htm
http://bgl.lu/en/bank/pages/individuals/my-bank-every-day/customised-current-account.htm


İletişim Bilgileri

http://www.bnl.it

BNP Paribas Fortis Belçika ile nasıl iletişime geçilir?

BNPP Fortis Belçika'da Randevu ve Diğer Bilgiler

Daha detaylı bilgi ve dokümantasyona ulaşmak için iletişim formuna erişmek için tıklayınız.

Internet Sitesi
BNP Paribas Belçika hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.https://www.bnpparibasfortis.be/portal/Start.asp

BNP Paribas Fortis

BNP Paribas Belçika Hakkında

Belçika'nın 1 numaralı bankası olan BNPP Paribas Fortis (ww.bnpparibasfortis.com), bireysel ve kurumsal müşterilerine bir 

çok farklı finansal hizmet sunmaktadır. Banka 4 ana aktivite alanında faaliyet

• Perakende ve Özel Bankacılık

• Kurumsal ve Kamu Kurumları Bankacılığı

• Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı 

• Yatırım Çözümleri

BNP Paribas Fortis, Belçika'da kendi alanında müşteriler tarafından ilk tercih edilen bankadır. Git gide artan sinerji ile 

kurumsal müşterilerinin bireysel ihtiyaçları için de çok çeşitli çözümler sunmaktadır.

Rakamlarla BNP Paribas Fortis:

• 17,000' yakın çalışan

• 3,7 milyon bireysel ve profesyonel müşteri

• 900'ü aşkın şube

• 4,200 ATM

BNPP Priority Müşterilerine Sunulan Avantajlar

 - Belçika'yı ziyaretlerinizde Yıldızımızsınız. Size sunulan avantajlar ve hizmet koşulları ile ilgili  detaylı bilgi almak için 

şubenizden alacağınız referans mektubu ile birlikte  randevu alacağınız müşteri temsilcisine danışınız

- Kişiye özel müşteri temsilcisi

- Uzaktan hizmet veren yatırım uzmanı: Belçika'ya özgü olan James Özel Yatırım Danışmanlarından ile mesai saatleri 

dışında da yatırım danışmanlığı hizmeti alabilirsiniz.

- Zengin ürün ve hizmet seçenekleri

BNL İtalya'da Randevu ve Diğer Bilgiler

İngilizce4 hizmet veren şube müşteri temsilcilerimizden randevu almak için Priority Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz.

Internet sites

BNL Web sitesi

BNL Italya

BNL ItalyaHakkında

BNPP Priority Müşterilerine Sunulan Avantajlar

- İtalya’yı ziyaretlerinizde Yıldızımızsınız. Size sunulan avantajlar ve hizmet koşulları ile ilgili  detaylı bilgi almak için 

şubenizden alacağınız referans mektubu ile birlikte randevu alacağınızmüşteri temsilcisine danışınız.*

- Haftanın 5 günü İtalya saati ile 09:00 - 20:00 saatleri arasında ingilizce hizmet veren Özel Çağrı Merkezi

- Tecrübeli Şube Müşteri Temsilcileri

- Uluslararası servisleri de içeren geniş ürün ve hizmet yelpazesi

*Ücret karşılığı yapılabilmektedir.

http://www.bnl.it/

