VMS-Keytrade wordt Keytrade Bank en lanceert in België HET platform dat bank en
beurs verenigt op het internet.

Slechts vijf maanden na de aankondiging van haar fusie met Realbank, slaagt de on line
beursmakelaar in de volledige integratie van de twee vennootschappen door de onthulling van
de nieuwe bank- en beurswebsite www.keytradebank.com.
Het doel van de fusie tussen de eerste on line bank, RealBank, en de eerste on line
beursvennootschap, VMS-Keytrade, van België is om aan het grote publiek een compleet
aanbod van on line financiële producten en diensten voor te stellen. Met deze unieke site
lanceert Keytrade Bank de basis voor de “One Stop Shopping financial solution”.
Een rekening openen bij Keytrade Bank betekent concreet het onmiddellijk beschikken over drie
gratis on line rekeningen; een zichtrekening, een spaarrekening en een effectenrekening, die
voortdurend bereikbaar zijn en dit vanaf één en hetzelfde scherm.
Dit nieuwe platform dat de bank- met de beurstoepassingen verbindt, verhoogt het comfort en
de onafhankelijkheid waarvan de klanten van VMS-Keytrade zullen genieten. Want vanaf nu
hebben ze voortdurend de keuze om te beleggen, te sparen, hun dagelijkse verrichtingen uit te
voeren of de 3 gelijktijdig.
Deze technische evolutie is het gevolg van het uitgangspunt van de vennootschap om aan het
grote publiek een eenvoudig en praktisch platform aan te bieden en dit door de grote lijnen te
behouden die het specifieke karakter hebben gegeven aan VMS-Keytrade, nl. de
functionaliteiten en de transparante kostenstructuur.
Hieronder vindt men de belangrijkste kenmerken terug van de drie rekeningen die aangeboden
worden bij Keytrade Bank:
1.

De effectenrekening

•
Real time toegang tot de belangrijkste wereldbeurzen: NYSE, NASDAQ, AMEX, OTCBB, EURONEXT(Parijs, Brussel, Amsterdam), Xetra (Frankfurt), NASDAQ Europe alsook op de
Amerikaanse markten vóór en na de normale openingsuren.
•
Beleggingen in aandelen, Beveks, warrants, trackers en obliga ties alsook in opties op
AEX en de Amerikaanse markten.
•
Een voortdurende stroom van gerichte beursinformatie en hulpmiddelen.
•
Een vast makelaarsloon per transactie.

•
•

Gratis on line borderellen.
Geen bewaarloon noch depositokosten voor de on line bezittingen.

2.

De zichtrekening

•
•
•
gratis.
•
•
•

De zichtrekening wordt vergoed met 1% rente.
Noch openingskosten noch beheerskosten.
Overschrijvingen, domiciliëringen, doorlopende opdrachten en rekeninguittreksels zijn

3.

De spaarrekening

Gratis en steeds toegang tot de on line rekeninguittreksels.
Ter beschikking stellen van een gratis Bancontact/Mister Cash/Proton – kaart.
Mogelijkheid tot het aanvragen van een VISA of een American Express kredietkaart.

•
Traditioneel hernomen in de top 3 van de best vergoede spaarreken ingen van het land
en bovendien een spaarrekening zonder kosten: geen beheerskosten, geen opnamekosten en
geen kosten voor de on line rekeninguittreksels.
•
De mogelijkheid om te kiezen tussen 2 aantrekkelijke vergoedingen. (2,5% basis + 1,5%
aangroeipremie en 0,5% getrouwheidspremie) of (2,2% basis + 1,5% getrouwheidspremie).
•
De liquiditeiten blijven op elk moment beschikbaar.
•
De spaarrekening kan eveneens dienen om de zicht- of de effectenrekening te voeden.
Het naast elkaar plaatsen en de toegankelijkh eid van deze functionaliteiten laat zowel aan de
on line belegger als aan de bankklant of elk ander on line individu toe om tijd te winnen, een
globaal overzicht te hebben van zijn portefeuille, het zelfstandig beheren van de dagelijkse
verrichtingen en dit alles tegen de beste prijs.
Het was belangrijk dat de lancering van dit platform gepaard ging met een aangepaste
klantendienst. Zo antwoordt de Helpdesk op elke bank of beurs gerelateerde vraag van 9u00
tot 22u00 en dit per e -mail of per telefoon. He t gedeelte ‘Help’ van de website is versterkt met
de mogelijkheid om het volgende te doorlopen; een FAQ die de meest gestelde vragen bundelt,
een woordenboek met financiële termen, een ‘tutorial’ die de belangrijkste regels van de
verschillende beschikbare markten samenvat en de mogelijkheid om zich gratis in te schrijven
voor opleidingen.
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