Brussel, 1 augustus 2008

Keytrade Bank trekt de basisrente op haar spaarboekje op tot 4.25%

Vanaf 5 augustus 2008* genieten de cliënten bij Keytrade Bank van een nog hogere basisrente op
hun « AZUR » spaarrekening. De basisrente wordt namelijk verhoogd van 4.00% naar 4.25%**. Dit is
de hoogste basisrentevoet op de markt.
Naar aanleiding van de aankondiging om het wettelijk plafond van de basisrente op de spaarrekeningen te
verhogen tot 4.25%, is Keytrade Bank de eerste bank van het land om zijn basisrente te verhogen vanaf 5
augustus 2008*.
Iedereen krijgt 4.25%** op de spaarrekening. Dit is meteen de hoogste basisrentevoet op spaarrekeningen in
België. Elke bestaande cliënt geniet, zonder extra administratieve rompslomp, van 4.25% basisrente op zijn
spaarrekening. Iedereen die een nieuwe rekening opent bij Keytrade Bank krijgt gratis toegang tot het online
platform waar men online zijn bank- en beursverrichtingen kan uitvoeren. Er zijn geen beheerskosten, geen
openingskosten, geen afsluitkosten, geen kosten voor online uittreksels. De liquiditeiten zijn op elk ogenblik
beschikbaar. En bovendien krijgt men automatisch een gratis bankkaart waarmee men gemakkelijk geld kan
afhalen of betalingen kan doen.
“Dit is uitstekend nieuws voor onze 76 000 cliënten. Vanaf 5 augustus 2008* zullen we onmiddellijk de maximale

basisrente op onze Azur spaarrekening aanbieden. De nieuwe cliënten zullen eveneens direct van deze maximale
basisrente kunnen genieten ”zegt Thierry Ternier, CEO van Keytrade Bank.
* Onder voorbehoud van publicatie in het Staatsblad.
** Basisrente geldig vanaf 5 augustus 2008 op de eerste schijf van € 50,000.00. 3.00% op € 50,000.01 tot €
1,000,000.00. Hogere bedragen: 2.50%. Deze basisrente wordt verhoogd met een aangroeipremie of een
getrouwheidspremie van 0.01%.

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: 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, Londen, Heslinki, Stockholm en Kopenhagen. 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 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

