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Uw toonaangevende 
partner



“Met KBC Securities Services kiest u voor 

veiligheid, expertise en digitalisering waardoor 

uw beheerder zich volledig kan toeleggen op 

het beheer van de portefeuilles van zijn klanten.”

KBC Securities Services



We waken over uw vermogen. 
Betrouwbaar en veilig.

Bij KBC Securities Services kunt u altijd rekenen op een uitstekende service, dankzij 

een eenvoudig samenwerkingsmodel. 

1. Als cliënt opent u een rekening bij KBC Securities Services

2. Uw vermogensbeheerder beheert uw portefeuille

3. KBC Securities Services voert uw orders uit en bewaart uw effecten

Hoe werkt het?
• U blijft uw keuzes en beheerbeslissingen nemen in alle vrijheid en onafhankelijkheid.

• Deze legt u samen met uw vermogensbeheerder vast in een beheersovereenkomst.

• Wij bij KBC Securities Services begeleiden uw vermogensbeheerder en brengen hem

in contact met onze specialisten. Daarnaast zorgen we voor de volledige eindverwer

king en rapportering.
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KBC Securities Services:  
deel van een sterk geheel

Kiezen voor KBC Securities 

Services is kiezen voor de 

veiligheid en expertise van 

de hele KBC Groep. 

U profiteert tegelijk van een 

globaal bereik én lokale 

expertise.

We tonen u graag waar 

we ons binnen de bedrijfs

structuur bevinden en 

welke voordelen die sterke 

ruggensteun voor u betekent. 
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KBC Groep heeft …

• een sterk ontwikkelde bankverzekeringsstrategie

• sterke commerciële bankverzekeringsfranchises

in België, Ierland en OostEuropa met een stabiel

en solide rendement

• een succesvol groeiverhaal

• een solide kapitaal en robuuste liquiditeitspositie

Belangrijke financiële cijfers, KBC Groep (1Q 2022)

Totale Activa EUR 369 mld

Leningen en voorschotten aan 

cliënten

EUR 165 mld

Deposito’s van cliënten en 

schuldpapier

EUR 206 mld

Eigen vermogen EUR 123.1 mld

Netto resultaat (1Q 2022) EUR 458 miljoen

Cliënten 12 miljoen

Werknemers +40.000

Kantoren +1.200

Langetermijn kredietratings

Fitch Moody’s S&P

KBC Bank NV * A+ A2 A+

KBC Groep NV A Baa1    A-

free float KBC Ancora

Cera

MRBB

Other core
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Aandeelhoudersstructuur

KBC Groep



U kunt op ons rekenen. 
Vandaag en morgen.

Onze filosofie? Het opbouwen van langdurige relaties en het vormen van samenwerkingen is 

de sleutel voor wederzijds succes.

We bouwen voort op de fundamenten van ervaring en expertise. We bieden technologische 

ondersteuning en toegang tot wereldwijde markten bij het handelen van aandelen, 

obligaties, fondsen en derivaten. Daarbij houden we ook nauwgezet de vinger aan de pols 

van nieuwe technologieën. 

Zo  zorgen we ervoor dat we onze positie van marktleider behouden en een uitgebreide, 

efficiënte service blijven leveren aan onze klanten. 



Uw vermogen in alle vertrouwen 
en transparantie opvolgen

Bij KBC Securities Services kunt u rekenen op een handige tool om uw vermogen op 

te volgen. Die geeft u heel wat voordelen:

• Gebruiksvriendelijke online toegang tot:

 – Overzicht op uw cash & effecten

 – Posities

 – Transacties

 – Allocatie

 – Distributie

 – Rendement

• Downloadbaar portefeuilleoverzicht

• Overal en altijd toegankelijk
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