Europese première: Keytrade Bank lanceert het on line effectenkrediet.
Keytrade Bank, de Belgische leider in on line beleggen, brengt de ‘margin account’
op de markt en biedt de particuliere beleggers de mogelijkheid hun
beleggingscapaciteit te verdubbelen door te genieten van een kredietlijn ten belope
van de huidige waarde van hun portefeuille.
Brussel, 26 mei 2004
De margin account is een vorm van kredietlijn die wordt toegekend in functie van de
waarde van de portefeuille en laat de cliënten van de Bank onder meer toe hun
beursbeleggingen te maximaliseren.
Door dit systeem van lenen op de effectenportefeuille wil de Directie van Keytrade Bank, in
een transparant en genormeerd kader een toegankelijk middel aanbieden aan particuliere
beleggers, waar dit tot op heden vaak beperkt wordt tot bevoorrechte cliënten.
Keytrade Bank stelt kredieten voor gaande van € 5.000 tot € 500.000, afhankelijk van de
waarde van de portefeuille. De effectenportefeuille dient als waarborg, met uitzondering van
sommige financiële instrumenten zoals afgeleide producten of effecten genoteerd op nietgereglementeerde beurzen: OTC-BB, Pink Sheets,...
Het bedrag van de waarborg bedraagt 150% van het geleende bedrag. Bijvoorbeeld, voor
een lening van € 100.000 dient de waarde van de betreffende portefeuille € 150.000 (cash
en effecten samen) te bedragen. Indien de waarde van de portefeuille daalt onder de
vereiste minima, zal Keytrade Bank overgaan tot een margin call.
Een automatisch opvolgingssysteem, ontwikkeld door de Bank, volgt dag na dag de
betreffende portefeuilles en laat toe zowel de Bank als de belegger te beschermen.
De kosten van toepassing op dit type van krediet beantwoorden aan dezelfde transparantie
als de tarieven die toegepast worden op het geheel van de producten van Keytrade Bank;
€ 75 voor de toekenning van het dossier, 8,90% per jaar als basisinterest van het krediet en
0,125% per trimester als reserveringscommissie.

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,
OTC-BB), tot Euronext (Parijs, Brussel en Amsterdam) en tot de markten van Frankfurt, Milaan en Londen.
Keytrade Bank laat toe te investeren in aandelen, beveks, warrants, opties (AEX en US) en obligaties van de eerste
en tweede markt.
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

