Brussel, 7 januari 2009

Keytrade Bank heeft een record aantal nieuwe cliënten verworven in 2008
Keytrade Bank kondigt met trots aan dat ze in 2008 meer dan 23.000 nieuwe cliënten heeft mogen
verwelkomen. Dit is de grootste groei die de bank sinds haar start 10 jaar geleden heeft opgetekend.
De totale cliëntenbasis flirt met de 90.000 cliënten eind december (89.120), wat overeenkomt met
een groei van 33% ten opzichte van het begin van het jaar (67.015 cliënten eind 2007).
Ten opzichte van 2007 is de groeiratio van de cliëntenbasis bijna verdriedubbeld. Thierry Ternier, CEO: “Dit is niet
enkel een werktuiglijk gevolg van de financiële crisis, maar eerder de bevestiging van het feit dat ons business
model van online financiële supermarkt het meest geschikt is voor de beleggers en spaarders die het rendement
van hun financiële middelen willen optimaliseren, en dit onafhankelijk van de marktsituatie.”
Juist voor de piek van de financiële crisis eind oktober was de cliëntenbasis inderdaad reeds met bijna 20%
toegenomen. Dit succes is in grote mate te danken aan de herpositionering van Keytrade Bank van haar
historische specialiteit als online beursmakelaar naar een actor op het gebied van online spaarrekeningen met
hoog rendement en aan de introductie van de “revolutionaire” zichtrekening, die elke transactie vergoedt.
Bovendien hebben specifieke marketingacties, zoals “member-get-member” (peterschap) en een gezamenlijke
actie met het magazine HUMO, het winnen van nieuwe cliënten in het laatste trimester nog een extra impuls
gegeven.

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. Als een multi-markten en multi-productenplatform kan men via
Keytrade Bank investeren in aandelen, fondsen, warrants, opties (Euronext en US) en obligaties van de primaire en secundaire
markt. 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

