Brussel, 10 oktober 2007

Keytrade Bank verhoogt de basisrente op de AZUR spaarrekening tot 3.75%,
één der hoogste rentevoeten in de markt!

Vanaf 10 oktober 2007, zullen de cliënten van Keytrade Bank van hogere interesten op hun “AZUR”
spaarrekening genieten. De rekeningen zullen een rentevoet van 3.75% hebben in plaats van de
huidige 3.50%. Deze basisrentevoet behoort tot één der hoogste in de markt. Keytrade Bank streeft
voor haar cliënten steeds een zo hoog mogelijk rendement na, of het nu om bankdiensten of
beursoplossingen gaat.

Hoogste rentevoet: Keytrade Bank verhoogt de basisrentevoet van haar « AZUR » spaarboekje van 3.50% tot
3.75%*. Dit is meteen één der hoogste basisrentevoeten op spaarrekeningen in België. Deze basisrentevoet
wordt aangevuld met een aangroei- of getrouwheidspremie van 0.01%.
Gratis: Net zoals elke andere rekening bij Keytrade Bank is ook de AZUR spaarrekening volledig gratis: geen
beheerskosten, geen openingskosten, geen afsluitkosten, geen kosten voor online uittreksels. De liquiditeiten zijn
op elk ogenblik beschikbaar.
Transparant: Keytrade Bank benadrukt dat deze renteverhoging geenszins een punctuele commerciële actie is.
In tegenstelling tot meerdere concurrerende aanbiedingen die veelal heel wat beperkingen en voorwaarden
inhouden, is de rentevergoeding op de AZUR spaarrekening geldig zonder enige voorwaarde : er is geen
minimum bedrag vereist, de hoge rentevoet wordt toegepast ten gunste van nieuwe of bestaande klanten en
zowel voor bestaande deposito’s als voor « vers geld ».
Keytrade Bank wenst zich duidelijk te profileren met een aanbod van uiterst competitieve spaarproducten. In die
optiek werd ook de High Value termijnrekening aan de bankproducten toegevoegd, waarop, afhankelijk van de
beleggingsperiode en het belegde bedrag tot 4.47%** rente wordt betaald.

* Basisrentevoet geldig vanaf 10 oktober 2007 op de eerste schijf van € 25,000.00 ; 3.00% op de schijf van
€ 25,000.01 tot € 1,000,000.00. Hogere schijven : 2.50%.
** Voorwaarden op 9 oktober 2007

Ter herinnering:
Keytrade Bank biedt een geïntegreerd aanbod van online 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.
Online 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, Zurich, Madrid en Londen. Via het platform Keytrade Pro,
krijgt u een rechtstreekse toegang tot Forex, Futures en CFD’s (Contracts For Difference), markten die voorheen enkel toegankelijk
waren voor professionele beleggers.
Online bankdiensten: Keytrade Bank biedt een totaalpakket van bankdiensten aan; zichtrekeningen, hoogrentende
spaarrekeningen, termijnrekeningen, debetkaarten (Bancontact/MisterCash – Maestro – Proton) en kredietkaarten (Visa en American
Express).
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.
Keytrade Bank is de eerste Belgische bank in Second Life en biedt aan 9 miljoen gebruikers van de virtuele wereld een
geldconvertor aan die, in real time, de waarde van een bedrag in Linden Dollar (de officiële munteenheid van Second Life) in de
munteenheid van hun keus toelaat te berekent (12 munteenheden beschikbaar).
Keytrade Bank maakt deel uit van de Groep Crédit Agricole, de eerste bancaire groep in Europa volgens zijn inkomsten.

CONTACT: Thibault de Barsy, Sales & Marketing Director, Keytrade Bank. Tel : +32 475 30 75 59, e-mail : thibault.de.barsy@keytradebank.com

