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bpost bank benoemt Ivan Demuynck tot
Directeur Kredieten
De Raad van Bestuur van bpost bank heeft
Directeur Kredieten. Ivan Demuynck was
kredietverstrekker die bpost bank in 2015
van Ivan Demuynck, zet bpost bank een
uitbouw van haar kredietactiviteiten.

Ivan Demuynck benoemd tot
tot nu CEO van Krefima, de
overnam. Met de aanstelling
cruciale stap in de verdere

bpost bank zet meer dan ooit in op kredieten
Na een testproject voor het aanbieden van hypothecaire leningen via de
postkantoren, nam bpost bank in april 2015 kredietverstrekker Krefima over.
Sindsdien is de uitbouw van kredietactiviteiten in een stroomversnelling gekomen.
Een flexibel en toegankelijk woonkrediet afsluiten kan intussen in 160
postkantoren. In 7 kantoren kan de klant zelfs met een adviseur spreken via
videoconferentie. In 2016 realiseerde bpost bank een productie van 750 miljoen
hypothecaire kredieten, waarvan 50% eigen realisatie via de postkantoren en
Krefima, en 50% via externe partners.
Kredietactiviteiten gehergroepeerd
Vandaag zet bpost bank een volgende belangrijke stap in de professionalisering
van haar kredietactiviteiten met de integratie van Krefima binnen bpost bank en
de opstart van een nieuw departement “Kredieten”. Aan het hoofd hiervan komt
Ivan Demuynck, die eveneens toetreedt tot het Directiecomité van bpost bank.
Sinds oktober 2015 was Ivan Demuynck CEO van Krefima. De diensten van
Krefima worden nu verder geïntegreerd binnen bpost bank. Het merk Krefima blijft
wel bestaan naar makelaars toe.

Over bpost bank
bpost bank werd in 1995 opgericht onder de naam "Bank van De Post". Het is een zelfstandige
Belgische bank die berust op een uniek partnershipmodel. Ze is in gelijke delen (50/50) in handen
van bpost en BNP Paribas Fortis en wordt bestuurd door een onafhankelijk directiecomité. bpost bank
biedt ruim één miljoen klanten op de Belgische markt bankdiensten aan. In een almaar complexere
en onvoorspelbare financiële wereld vindt zij dat haar producten en diensten eenvoudig, veilig en
voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Daarom wil bpost bank een almaar eenvoudiger en veiliger
bank zijn voor iedereen. Deze waarden vertalen zich in de slogan van bpost bank: “Zoveel is
duidelijk”
"bpost bank" wordt steeds met kleine letters geschreven, ook aan het begin van een zin. De naam
van de bank bestaat in de drie landstalen: bpost bank (NL), bpost banque (FR) en bpost Bank (DU).
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