EEN PERSOONLIJKE AANPAK VOOR
AL UW PROFESSIONELE BANKZAKEN.
Met steeds het juiste advies op maat
van uw onderneming.

Ondernemen
begint bij
mijn bank

axabank.be/professionelen
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“Uw agent bezorgt u een
volledig uitgewerkt voorstel,
en steeds het juiste advies
op maat van uw onderneming.”
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Een persoonlijke
aanpak voor al uw
professionele
bankzaken
Succesvol ondernemen. Daar willen wij u graag bij
helpen. Het DNA van een AXA Bankagent is namelijk
niet zo erg verschillend dan dat van u.
Als zelfstandige ondernemer beseft uw bankagent
als geen ander het belang van de nabijheid van een
vertrouwenspersoon. Een expert waar u een beroep
op kunt doen op elk moment, die uw behoeften
begrijpt en u écht kan helpen met uw zaak.
Dat is waar onze bankagenten en adviseurs voor
garant staan. Voor uw professionele betalingen,
kredieten en beleggingen.
Ons professioneel programma ‘4pro’ is zo opgezet
dat wij al uw noden in kaart kunnen brengen en u
snel een antwoord kunnen bieden. We houden het
eenvoudig en overzichtelijk. Zo weet u meteen waar
u aan toe bent.
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“Een professionele
zichtrekening, snel en
online bankieren en een
kredietkaart.
Een sterke basis voor
elke onderneming.”
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Alles voor uw
professioneel
betalingsverkeer
Net gestart of al geruime tijd
ondernemer? Wanneer u een
zelfstandig beroep uitoefent, is
het aan te raden om een zakelijke
zichtrekening te gebruiken.
Met account4pro, de AXA Bank
zichtrekening voor professionelen,
behoudt u steeds een duidelijk
financieel overzicht van uw
zakelijke bankverrichtingen.
En met I-plus Bizz, de
spaarrekening voor
professionelen, laat u uw
kapitaal groeien terwijl het altijd
beschikbaar blijft.
Een kredietkaart is ideaal om
uitgestelde betalingen te doen,
maar ook om snel online te
betalen, uw zakenreis te boeken of
in het buitenland te betalen.

Maar u kunt ze gerust ook voor
uw dagdagelijkse aankopen
gebruiken. Met Visa4pro hebt u
een professionele kredietkaart
die direct gekoppeld is aan uw
professionele zichtrekening.
Standaard kunt u tot 2500 euro
uitgeven.
Uw banksaldo checken of nog
snel een overschrijving doen naar
een leverancier. Als ondernemer
wilt u snel en online bankieren
en uw dagelijkse ontvangsten
en uitgaven vlot regelen. Dat
bespaart u tijd en kosten. Met de
online diensten van AXA Bank kunt
u veilig en eenvoudig bankieren
op elk moment van de dag. Ook
als u op locatie werkt.

LEES ER ALLES OVER OP
axabank.be/professionelen/sterke-start
OF NEEM CONTACT OP MET UW AXA BANKAGENT
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Op het juiste moment
groeien met de juiste
investering
ZO BOUWT U BEWUST AAN UW TOEKOMST
MET IMMO4PRO
U denkt aan een verbouwing, de aankoop van een terrein of
een gebouw voor uw zaak? Of een nieuwe inrichting om uw
handelszaak een boost te geven?
Voor u, als ondernemer, is het belangrijk dat u uw zaak kunt
uitbreiden en dat u daarvoor de gepaste middelen hebt.
Met immo4pro heeft AXA Bank de juiste kredietoplossing voor
professionelen om vastgoed te financieren. Zo bouwen wij mee
aan de toekomst van uw onderneming.
•
•
•
•
•

uw winkel verbouwen
uw praktijk uitbreiden
een woning met een praktijk- of handelsruimte aankopen
of bouwen
een bedrijfsruimte bouwen
een bedrijfsterrein aankopen

Weet dat u bij AXA Bank steeds een beroep kunt doen op experts
die u met hun vakkennis bijstaan bij het uittekenen van uw
vastgoedproject. Dankzij de persoonlijke begeleiding van uw
bankagent en de jarenlange know-how van onze adviseurs
creëren we een voorstel op maat van uw onderneming.
LEES ALLES OVER HET IMMO4PRO-AANBOD OP
axabank.be/nl/professionelen/kredieten/onroerend-goed
OF NEEM CONTACT OP MET UW BANKAGENT.
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“Alle dagen met plezier aan
de slag en genieten van een
aangename werkomgeving.
Dat leidt tot een goede
werksfeer voor u en uw
werknemers.”
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“Intelligent ondernemen is
innovatief en proactief zijn.”

Investeren
om optimaal te werken
UW ONDERNEMING IN VOLLE GROEI
De wereld staat niet stil en de concurrentie doet dat evenmin. Als ondernemer weet u maar al te goed dat innoveren gelijk staat met investeren.
Niet alleen de juiste uitrusting, maar ook de inrichting zorgt ervoor dat
uw zaak optimaal kan draaien. Ook om steeds mee te zijn met de laatste
technologieën zult u moeten investeren.
Een onderneming in volle groei staat dan ook geregeld voor grote kosten.
Maar u wilt natuurlijk ook voldoende financiële ruimte behouden.
Een verstandige keuze. Met equipment4pro bekostigt u al uw roerende
investeringen zonder dat u uw reserves moet aanspreken.

•
•
•
•
•

8

aankoop van goederen met een
beperkte economische levensduur
software, IT-materiaal
machines en gereedschap
rollend materieel
inrichting van de werkruimte

“Voor de financiering van een overname
kunt u een beroep doen op equipment4pro.
Onze adviseurs helpen u graag verder.”
Wilt u een bestaande onderneming overnemen? Dan kunt
u ofwel een handelsfonds overkopen, ofwel aandelen overnemen. Bij een overname stapt u meteen op een rijdende
trein: u kunt een beroep doen op een bestaand netwerk
van ervaren werknemers, leveranciers en een uitgebreid
klantenbestand.
De experts van AXA Bank begeleiden u graag persoonlijk bij
dergelijke overnamefinancieringen. Zij leiden alles mee in
goede banen.
ONTDEK DE MOGELIJKHEDEN VAN EQUIPMENT4PRO OP
axabank.be/nl/professionelen/kredieten/professionele-installaties
OF NEEM CONTACT OP MET UW AXA BANKAGENT.
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“Voor een ondernemer is het belangrijk
om steeds mobiel te zijn en flexibel te
kunnen werken. Een bedrijfsvoertuig is
daarbij een onmisbare schakel.”
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“Zowel voor een nieuwe als voor een
tweedehandswagen kunt u gedeeltelijk
of volledig het aankoopbedrag lenen via
car4pro. U kiest zelf wat voor u de beste
optie is.”

Ondernemen betekent
ook in beweging zijn
UW MOBILITEIT VERBETEREN MET CAR4PRO
Dag in dag uit bent u onderweg
om bestellingen te leveren of klanten te bezoeken. Uw bedrijfsvoertuig is als het ware het verlengstuk
van uw zaak. Uw mobiliteit is
cruciaal.
Wanneer u start met uw professionele leven, dan denkt u ongetwijfeld al aan een gepast voertuig. In
het car4pro-aanbod van AXA Bank
vindt u wat u zoekt.
Is het nog te vroeg om te investeren in een nieuw model? Dan
kunt u opteren voor een tweedehandsauto of -bestelwagen. Is uw
tweedehandsvoertuig jonger dan
twee jaar? Dan kunt u daarvoor al
lenen vanaf 2500 euro.
Ook wanneer u al een goed draaiende onderneming hebt, is mobiliteit van het grootste belang.

Bij AXA Bank kunt u terecht voor
de financiering van uw beroepsvoertuig waarvoor een rijbewijs
A of B vereist is.
Wist u dat u met een rijbewijs B
ook voor een lichte vrachtwagen
kunt kiezen? Zolang die de
maximale toegelaten massa van
3500 kg niet overschrijdt, kan
dat zeker een mogelijkheid zijn.
Aan u de keuze!
AXA Bank hecht belang aan
snelheid en efficiëntie. Zeker als
het op operationele investeringen aankomt. Geen gedoe, geen
rompslomp.
Ontdek onze snelle dienstverlening voor al uw kleine(re) investeringen en praat erover met uw
bankagent. Wij zetten alles op
alles om het u zo gemakkelijk
mogelijk te maken.

SCHAKEL EEN VERSNELLING HOGER VIA
axabank.be/nl/professionelen/kredieten/bedrijfsvoertuigen
OF NEEM CONTACT OP MET UW AXA BANKAGENT.
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“Om uw onderneming goed draaiende
te houden is het van groot belang om
voldoende liquiditeiten te hebben.”
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Een kredietlijn of een
kaskrediet zorgt voor
financiële ademruimte
HANDIG VOOR ONVERWACHTE UITGAVEN
U staat voor een grote uitgave, maar uw klant betaalt u niet op tijd.
Dat kan voor een tijdelijk liquiditeitstekort zorgen. Vervelend, maar
zowat elke ondernemer kent dit probleem. Bij AXA Bank zijn er
2 manieren om zo’n tijdelijk tekort op te vangen.
•

Met budget4pro beschikt u over een geldreserve (kredietlijn met
interesten) tot maximaal 5000 euro. Eenvoudig, flexibel en zonder
dossierkosten. Voor een kleine zaak is het immers niet altijd nodig
om grote sommen op te vangen. Toch is het soms handig om bij
onvoorziene uitgaven even onder nul te kunnen gaan op uw
professionele zichtrekening.

•

Een kaskrediet start vanaf 5000 euro en is dus meer geschikt om
grotere uitgaven en inkomsten te overbruggen. Als dit krediet
eenmaal is toegekend, blijft het zo lang beschikbaar als u wenst.
U kunt vrij geld opnemen, zonder formaliteiten. De interest die u
betaalt, wordt op het einde van elk kwartaal berekend op basis
van het werkelijk opgenomen bedrag.

LEES ER ALLES OVER OP
axabank.be/nl/professionelen/kredieten/lenen-verschillende-doeleinden/kaskrediet
UW BANKAGENT GEEFT U GRAAG MEER INFORMATIE.
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“Samen met mijn
AXA Bankagent
bekijk ik mijn
jaarlijkse kosten
en krijg ik
persoonlijk advies.”
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“Laat de uitbetaling van vakantiegeld
of eindejaarspremies ook voor u
een leuk moment zijn.”

Vakantiegeld en
eindejaarspremies
uitbetalen
U hebt een mooie, bloeiende zaak en u werkt met personeel. Wanneer het
tijd is om het vakantiegeld of de eindejaarspremies van uw medewerkers te
betalen, moet u wel over de nodige middelen beschikken.
Hoewel dit vaste, periodieke uitgaven zijn, kunnen die toch voor liquiditeitstekort zorgen. Dus waarom niet uw kosten spreiden?
Zo vermijdt u dat u uw geldreserves moet aanspreken en geeft u uzelf de
nodige financiële ademruimte.
AXA Bank heeft met capital4pro de gepaste oplossing voor u.
MAAK KENNIS MET CAPITAL4PRO OP
axabank.be/nl/professionelen/kredieten/lenen-verschillende-doeleinden/
eindejaarspremie-vakantiegeld
OF NEEM CONTACT OP MET UW BANKAGENT.

Eenvoudig uw belastingen
voorafbetalen
Zoals iedereen wilt u een belastingvermeerdering liefst vermijden. Daarom is
het slim om volgens uw inschatting van belastinguitgaven een voorafbetaling
aan te gaan. Sluit uw boekjaar op 30 juni of 31 december? Dan is bizness-fisc
het geschikte krediet voor u.
Wij zorgen op een vast tijdstip voor de nodige stortingen aan de fiscus. De
interesten die u in het kader van uw bizness-fisc betaalt, kunt u fiscaal aftrekken. U hebt bovendien geen omkijken naar de administratie, ook die taak
voeren wij voor u uit. Zonder dossierkosten.
KOM TE WETEN HOE AXA BANK UW LEVEN KAN VERGEMAKKELIJKEN VIA
axabank.be/nl/professionelen/kredieten/lenen-verschillende-doeleinden/
voorafbetaling-belastingen
UW BANKAGENT GEEFT U GRAAG MEER INFORMATIE.
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Uw geld net zo hard
laten werken als u
GEEF UW GELD EEN BOOST
DOOR HET TE BELEGGEN
U werkt hard als zelfstandige.
Maar het geld op de zicht- of spaarrekening van uw vennootschap
brengt maar weinig op, integendeel. Omdat het inflatiepercentage
hoger is dan de huidige rentevoeten, verliest u geld.
Niemand, en vooral u niet, aanvaardt het om zo geld te verliezen.
Gelukkig zijn er oplossingen.
Zo kunt u bijvoorbeeld meer halen uit uw liquiditeitsoverschotten.
Als u een deel hiervan belegt en rekening houdt met de risico’s,
kunt u een potentieel hoger rendement halen.
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“Uw bankagent
helpt u om de juiste
beleggingskeuzes
te maken, voor
uw vennootschap
en privé.”

Vertrouw op de
deskundigheid van
een andere zelfstandige
ONDERNEMERS BEGRIJPEN ELKAAR
Uw bankagent, die net zoals u een zelfstandige is, kent uw bezorgdheden.
Beleggen is misschien niet echt uw ding en u wilt vol vertrouwen vooruitgang
boeken. Maar u hebt wel wat vragen:
•
•
•

Welke geldreserve moet ik behouden?
Kan mijn vennootschap een deel van het geld dat het
heeft belegd opnemen?
Kan mijn vennootschap genieten van een belastingvoordeel?

Al uw vragen zijn gegrond. We beantwoorden ze graag tijdens een gesprek met
een beleggingsexpert: uw bankagent. Ook voor uw privébeleggingen uiteraard.
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“Uw bankagent begeleidt u
en evalueert samen met u
uw beleggingsportefeuille.”
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Tijd voor actie
Wij helpen u graag op weg
OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VENNOOTSCHAP
Afhankelijk van hoeveel of hoe weinig tijd u aan beleggen wilt besteden, uw
wensen en uw vermogen, zal uw bankagent samen met u op zoek gaan naar
eenvoudige en relevante oplossingen voor uw onderneming:
• zelf beleggen;
• beleggen met service;
• beleggen met Privilege service om te genieten van exclusieve voordelen,
zoals het gebruik van uw belegging als onderpand voor een krediet.

Bespaar tijd
ONZE EXPERTS WERKEN VOOR U
Echt teamwerk: u concentreert zich op uw vennootschap en experts
concentreren zich op uw beleggingen. Hoe?
Experts beleggen uw geld en beheren de fondsen waarin u belegt.
U hebt op elk moment toegang tot een overzicht van uw beleggingsportefeuille,
online of via rapporten die u regelmatig ontvangt.
Uw bankagent contacteert u of luistert naar u:
• om het potentiële rendement van de liquiditeiten van uw
vennootschap te verhogen;
• de balans op te maken van de beleggingsportefeuille van uw bedrijf;
• de portefeuille aan te passen aan de voorkeuren en doelstellingen
van uw vennootschap.
ONTDEK ALLE VOORDELEN VAN EEN BELEGGINGSGESPREK OP
axabank.be/beleggen-met-vennootschap
OF MAAK EEN AFSPRAAK MET UW AXA BANKAGENT.
HIJ ZAL U MET GENOEGEN INFORMEREN.
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ONDERNEMEN BEGINT BIJ UW AXA BANKAGENT

Welke activiteit beoefent u?

Vrij beroep | Kleine onderneming | Zelfstandige
Wat kunnen we voor u doen?

Dagelijks professioneel bankieren | Financieren van uw projecten
Sparen en beleggen | Verzekeringen
Wat mag u van ons verwachten?

Een persoonlijke aanpak | Kwalitatieve en snelle service | Op maat van uw financiële noden
Ontdek ons volledig aanbod voor professionelen op
axabank.be/professionelen

facebook.com/AXABankBelgie

twitter.com/AXABankBE

De MiFID II-richtlijn wil de structuur van de financiële markten harmoniseren en beleggers
beter beschermen. AXA Bank is uw vertrouwen waard. We handelen loyaal, eerlijk en
professioneel om uw belangen optimaal te behartigen. Deze brochure is louter informatief.
Ze bevat geen beleggingsadvies in het kader van het financieel recht. Aan beleggen zijn
steeds risico’s verbonden. Lees vóór u belegt alle informatie over de producten.
Rendementen uit het verleden bieden geen waarborg voor de toekomst.
Alle in deze brochure vermelde kredieten zijn onder voorbehoud van aanvaarding van
uw kredietaanvraag door AXA Bank. Kredietgever: AXA Bank Belgium nv, Troonplein 1,
1000 Brussel.
WE SLEUTELEN VOORTDUREND AAN DE KWALITEIT VAN ONZE DIENSTVERLENING.
PROBLEMEN? NEEM CONTACT OP MET ONZE DIENST CUSTOMER RELATIONS
(CUSTOMER.RELATIONS@AXA.BE) OF SURF NAAR DE RUBRIEK ‘CONTACT’ OP ONZE WEBSITE.

AXA Bank Belgium nv, Troonplein 1, 1000 Brussel • TEL 02 678 61 11 • e-mail contact@axa.be • www.axabank.be
BIC: AXABBE22 • IBAN BE67 7000 9909 9587 • KBO nr. : BTW BE 0404 476 835 RPR Brussel • FSMA 036705 A • 7192160-0921 • V.U.: Wim Pauwels
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