Brussel, 30 april 2008

Keytrade Bank lanceert eerste financiële “E“E-learning sessies” op iPod/iPhone

Twee innovaties bij Keytrade Bank: “E-learning sessies” op iPod en de mogelijkheid om de Helpdesk
voortaan via “Skype” te contacteren.
Keytrade Bank innoveert opnieuw. De eerste internetbank van het land lanceert op haar site “E
E-learning sessies”.
sessies
Deze informatieve filmpjes zijn volledig te volgen via “streaming” video of kunnen rechtstreeks via de site
gedownload worden. Enkele thema’s van de E-learning sessies zijn: “Hoe een order plaatsen?”, “Onmiddellijke
toegang tot verschillende beurzen”, enz.
Kortom, de eerste stappen waar een beginnend beursbelegger assistentie nodig zou kunnen hebben. “Ze kunnen
nu ook bekeken worden op iPod/iPhone via iTunes”, zegt Thibault de Barsy, Sales en Marketing Directeur van
Keytrade Bank. “Keytrade Bank is altijd opnieuw op zoek naar nieuwe technologieën om zo nog dichter bij haar
cliënteel te staan en met deze innovatie bewijst ze deze filosofie”.
Daarnaast blijven we, als internetbank, ook nog onze gratis info sessies organiseren in onze lokalen te Brussel of
elders in België (van Knokke tot Marche-en-Famenne). Zo blijven we toch “fysisch” beschikbaar voor onze cliënten
om hen zo nog beter ten dienste te staan. Tot eind juni komen er minstens 5 verschillende info sessies per week
aan bod. Inschrijven kan via een eenvoudige muisklik op de site www.keytradebank.com. Enkele thema’s zijn: de
technische analyse, trackers, opties, futures, enz.
Een tweede innovatie, die momenteel al beschikbaar is, situeert zich op het vlak van de bereikbaarheid van
Keytrade Bank. Naast de gewone communicatiekanalen (persoonlijk contact, telefoon, e-mail) is het ook mogelijk
om Keytrade Bank te contacteren via Skype - het telefoonsysteem via internet. “Voor een internetbank die online

gratis rekeningen aanbiedt, is het vanzelfsprekend dat we deze mogelijkheid ook aanbieden. Zo kan de
geïnteresseerde onze Helpdesk voortaan gratis bereiken, hetgeen ons opnieuw onderscheidt van de klassieke
banken”, verklaart Thibault de Barsy.
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Ter herinnering:
Over Keytrade Bank
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:
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:
bankdiensten Keytrade Bank biedt een totaalpakket van bankdiensten aan; zichtrekeningen, hoogrentende
spaarrekeningen, termijnrekeningen, debetkaarten (Bancontact/MisterCash – Maestro – Proton) en kredietkaarten (Visa en
AmericanExpress).
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
CONTACT:: Thibault de Barsy, Sales & Marketing Director, Keytrade Bank. Tel : +32 475 30 75 59, e-mail:
thibault.de.barsy@keytradebank.com

