De elektronische identiteitskaart : een lengte voorsprong met Keytrade Bank!
Keytrade Bank, de eerste speler die e-trading heeft geïntroduceerd in België sinds 1998,
is vandaag de eerste om de elektronische identiteitskaart aan te bieden als alternatieve
beveiliging voor de toegang tot de site www.keytradebank.com.
Als pionier van het internet, deskundige in IT ontwikkeling, Straight Through Processing leider,
heeft Keytrade Bank altijd de hoogste standaarden inzake IT beveiliging voorgesteld en toch
een intuïtieve toegang tot de site bewaard. Het is dan ook logisch dat Keytrade Bank de eerste
is om zijn cliënten de gelegenheid te bieden de functionaliteiten van de elektronische
identiteitskaart te gebruiken op de site.
Vanaf vandaag is het voor de cliënten van Keytrade Bank mogelijk om te opteren voor een
identificatie op de beveiligde site door middel van de elektronische identiteitskaart. Om dit te
doen dient de cliënt een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer te hebben. De cliënt
dient eveneens in het bezit te zijn van de pincode die hem werd verschaft door de gemeente bij
de ontvangst van zijn EIK.
De cliënt heeft nu de keuze tussen een identificatie gebaseerd op het login/wachtwoord
systeem, op basis van de elektronische identiteitskaart of op basis van beiden. Aangezien deze
nieuwe functie facultatief is, wordt de eindbeslissing volledig aan de cliënt overgelaten.
Keytrade Bank is een van de eerste Belgische instellingen die gebruik maakt van de EIK in
commerciële toepassingen.
Ter herinnering :
Keytrade Bank is een bank naar Belgisch recht met een eigen vermogen van € 19,8 miljoen. Keytrade Bank staat
genoteerd op de Beurs van Brussel sinds december 1999 (symbool : KEYT) en is lid van Euronext.
Keytrade Bank heeft een geïntegreerd aanbod van on line beurs - en bankdiensten. Via éénzelfde platform profileert
Keytrade Bank zich op de markt met zeer interessante prijzen ; beursdiensten aan een ‘discount’ prijs, spaar- en
verzekeringsproducten alsook bankdiensten met een lage kost.
On line beursdiensten : Keytrade Bank geeft toegang tot de Amerikaanse beurzen (NYSE, NASDAQ, AMEX, OTCBB), tot Euronext (Parijs, Brussel en Amsterdam) en tot de markten van Frankfurt, Milaan en Londen.
On line bankdiensten : Keytrade Bank biedt een totaalpakket van bankdiensten aan; zichtrekeningen, hoogrentende
spaarrekeningen, debetkaarten (Bancontact/MisterCash – Maestro – Proton) en kredietkaarten (Visa en American
Express).

Spaar- en verzekeringsproducten : kasbons, kapitalisatiebons en tak 23, …
Keytrade Bank wil via haar site www.keytradebank.com de mogelijkheid bieden aan particuliere en institutionele
beleggers om zélf hun bank- en beursverrichtingen te beheren via internet, ttz 24u/24, 7 dagen op 7. Dit concept,
uniek in België, weerspiegelt zich eveneens in het aanbod 3 in 1; elke klant ontvangt drie gratis on line rekeningen :
een zichtrekening, een spaarrekening en een effectenrekening. De klant heeft overal ter wereld en op elk moment
toegang tot deze rekeningen.
CONTACT: Marie-Sophie van den Abeele, Keytrade Bank. tel : 32 2 679 90 00, e-mail: marie.van.den.abeele@keytradebank.com

