Brussel, 13 november 2008

Historisch record voor Keytrade Bank: 2,300 nieuwe cliënten in oktober
Oktober was voor Keytrade Bank een ware recordmaand. 2,300 nieuwe cliënten schonken hun
vertrouwen aan Keytrade Bank, hetgeen nog nooit vertoond werd sinds de opstart van de eerste
Belgische internetbank. 80,000 cliënten doen voortaan hun bank- en beurstransacties online.

“Het gaat hem om een vooruitgang van meer dan 230% ten opzichte van oktober vorig jaar,” zegt Thierry Ternier,
CEO van Keytrade Bank. “Meer en meer Belgen wenden zich tot ons, om te kunnen genieten van de lage
kostenstructuur van een internetbank en het geruststellende imago van de groep Landbouwkrediet.”
Dit is echter niet de enige vooruitgang deze maand: de banktegoeden van de cliënten (zicht-, spaar- en
termijnrekeningen) zijn toegenomen met 25% sinds het begin van het jaar. Op die manier werd het balanstotaal
van één miljard euro bereikt. Deze groei kan verklaard worden door de harde promotie rond de “revolutionaire”
zichtrekening, die 5 eurocent per uitgevoerde verrichting oplevert en de AZUR spaarrekening aan 4.25%.

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, Helsinki, 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
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 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

