
My Degroof  
Petercam  

Luxembourg:  
volg al het nieuws in  
uw portefeuilles op!



De vrijheid om uw portefeuille waar 
en wanneer u wenst te raadplegen.

Controle over uw informatie 
door zelf alle gegevens over uw 

portefeuille te volgen.

De autonomie om in alle transparantie 
toegang te krijgen tot uw gegevens.

Een duidelijk beeld van uw vermogen 
en de ontwikkeling daarvan omdat u 

gegevens vanuit verschillende standpunten kan 
raadplegen en kan afdrukken wat u interesseert.

Wat is My Degroof Petercam Luxembourg?

Met My Degroof Petercam Luxembourg  
kiest u voor:

Een onlineplatform waarmee u uw portefeuille altijd en overal kan 
raadplegen. U kan My Degroof Petercam Luxembourg gebruiken 
op uw smartphone, iPad en computer (pc en Mac).

Gemoedsrust om nog meer van 
het leven te genieten. U weet dat alles 

onder controle is en op elk moment 
beschikbaar is (24/7).

Een focus op de essentie tijdens 
gesprekken met uw private banker, 

bijvoorbeeld over de ontwikkeling van de 
markten of de waardering van uw portefeuille.



Een veilige manier om uw rekeningen 
te raadplegen, en bovendien veel 
betrouwbaarder dan via de post  

of via e-mail.

Een gebruiksvriendelijke tool 
die gratis is en die u discreet op uw 

smartphone kan activeren.

Een verbinding met de wereld 
en ontvang nieuws met betrekking tot uw 
portefeuille (via smartphone-meldingen).

Snelle toegang tot informatie 
dankzij uw favoriete aanmeldingsmethode: 
met een code, uw digitale vingerafdruk of 

gezichtsherkenning.

Met My Degroof Petercam Luxembourg  
kiest u voor:

Een minder volle brievenbus, 
zonder dagelijkse afschriften of 

transactieberichten.

Uw eigen bijdrage aan de 
vermindering van afval (papier, inkt, enz.) 

en de bescherming van onze planeet.



•  Meer tijd en meer autonomie: krijg een duidelijk en dynamisch overzicht van 
uw portefeuille (per activaklasse, per geografische regio, enz.)

•  Eenvoudig en in alle veiligheid toegang tot alle gegevens van uw portefeuille: volg de 
ontwikkeling van de prestaties van uw beleggingen voor elke door u gekozen periode

•  Minder risico's met zendingen via de post of e-mail: raadpleeg uw beheerverslagen 
online en druk ze zelf af

My Degroof Petercam Luxembourg,  
dat betekent ook:

Neem contact op met de Digital Care Service om uw gratis toegangsgegevens 
te ontvangen:

Telefonisch: +352 45 35 45 27 27

Via e-mail: digitalcare@degroofpetercam.lu

Dit team is van maandag tot vrijdag (9u00 - 17u30) beschikbaar en zal u de documenten 
en formulieren voor My Degroof Petercam Luxembourg bezorgen.

De leden van het team staan eveneens tot uw beschikking om u te helpen bij 
het aanmelden.

Wacht niet langer om My Degroof Petercam 
Luxembourg te activeren!

Voor vragen over de inhoud van uw portefeuilles of het beheer van uw rekeningen  
kunt u steeds contact opnemen met uw relatiebeheerder.
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