Brussel, 4 december 2007

Keytrade Bank lanceert het beste aanbod op de markt:
€ 7.50/beurstransactie op Euronext Brussel.
Vanaf 4 december 2007, biedt Keytrade Bank de beurstransacties aan € 7.50/transactie tot € 2,500.00 op
Euronext Brussel in plaats van € 14.95/beurstransactie. Dit is momenteel het beste aanbod op de markt.
De start van dit nieuwe aanbod wordt ondersteund via een affiche campagne met als thema 'Word een
beursgoeroe'. In dezelfde lijn als de vorige campagnes van Keytrade Bank, wordt een Afrikaans masker
opgebouwd uit verschillende monetaire symbolen (€, $? ...) om de obsessie voor rendement van Keytrade Bank
cliënten en de slogan 'Doe het voor het geld' te benadrukken. Immers, aan zo een lage transactiekost kan
iedereen een beursgoeroe worden.
Een tweede versie ' Verover uw plaats op de beurs' beeldt een helm van een wapenuitrusting uit. Ook deze wordt
voorgesteld met behulp van financiële symbolen. Via deze headline leggen we de nadruk op de grote waaier aan
beleggingsmogelijkheden die aangeboden worden door Keytrade Bank, bijvoorbeeld door de recente toevoeging
van de Canadese beurzen (TSX en TSX Venture).

Voorwaarden:
-

Het aanbod is geldig voor elke cliënt (zowel nieuwe als bestaande) van Keytrade Bank.
Het aanbod is geldig voor elke uitgevoerde transactie (aankoop- en verkoop) tot € 2,500.00 op Euronext
Brussel.
Dit aanbod is geldig van 4 december 2007 tot 30 juni 2008.

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), de Canadese
beurzen (TSX & TSX Venture), 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

