Brussel, 5 mei 2008

Na de lancering van « de revolutionaire zichtrekening », verhoogt Keytrade Bank de
basisrente op haar spaarrekening tot 4.00%

Sinds 1 mei 2008 genieten de cliënten bij Keytrade Bank van een nog hogere interest op hun
« AZUR » spaarrekening. De basisrente werd namelijk verhoogd van 3.75% naar 4.00%*. Dit is
momenteel de hoogste basisrentevoet op de markt.
Met deze actie onderscheidt Keytrade Bank zich van de vele acties van haar concurrenten. De voorgestelde
basisrente is immers zowel van toepassing op nieuwe cliënten als op reeds geplaatste fondsen van bestaande
cliënten en hun «verse» stortingen. Er is geen minimumbedrag vereist.
Thierry Ternier, CEO van Keytrade Bank, verklaart: “Na de zichtrekening die elke transactie van de cliënt

vergoedt, positionneert Keytrade Bank zich als de enige Belgische bank die niet enkel de beste voorwaarden
biedt op haar spaarrekening, maar ook door één enkele muisklik de belegger online toegang geeft tot de beurs,
een spaarverzekering of zelfs een termijnrekening die tot 4.75%** oplevert. Hierdoor kan elke belegger zijn
portefeuille naar believen diversifiëren.”

*Basisrente geldig vanaf 1 mei 2008 op de eerste schijf van € 25,000.00. 3.00% op € 25,000.01 tot € 1,000,000.00.
Hogere bedragen: 2.50%. Deze basisrente wordt verhoogd met een aangroeipremie of een getrouwheidspremie van 0.01%.
**Voorwaarden op 5 mei 2008

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

