Brussel, 2 juli 2009

Keytrade Bank innoveert en lanceert het « Fund Savings Plan » :
het eerste spaarplan in beleggingsfondsen, volledig “à la carte” en zonder instapen beheerskosten.
Wanneer men op lange termijn periodiek wenst te sparen in aandelen of obligaties, werd de Belgische belegger
over het algemeen geconfronteerd met weinig flexibele of weinig liquide formules zoals bijvoorbeeld het
traditionele pensioenspaarplan.
Door te profiteren van zijn bestaand aanbod als “supermarkt van fondsen”, stelt Keytrade Bank u een originele
formule voor: zelf door regelmatige stortingen een portefeuille van verschillende beleggingsfondsen naar keuze
samenstellen en vervolgens de initiële selectie naar uw eigen voorkeur kunnen wijzigen.
De belegger maakt een keuze uit 20 beleggingsfondsen die door Keytrade Bank zorgvuldig werden
geselecteerd. Deze werden in functie van hun prestatie en verschillende thema's gekozen om zo een optimale
diversifiëring aan te bieden. De minimale storting start al vanaf € 25 per periode
(maandelijks/driemaandelijks/half-jaarlijks/jaarlijks), hetgeen dit plan toegankelijk maakt voor iedereen.
Keytrade Bank rekent geen instapskosten, noch kosten in verband met de periodieke stortingen, noch
bewaarloon, en noch kosten bij de sluiting aan. Aangezien het echter om een product op de lange termijn gaat,
zal € 9.95 per lijn aangerekend worden, wanneer de belegger binnen de eerste 5 jaar vrij over zijn middelen wil
beschikken.
Thierry Ternier, CEO van Keytrade Bank: “De spaarder beschikt over een totale flexibiliteit aangezien hij de
samenstelling van zijn “Fund Savings Plan” naar believen kan wijzigen, alsook de periodiciteit en het bedrag van
zijn stortingen, en dit zonder een vaste looptijd. Deze maximale flexibiliteit, gekoppeld aan de zeer lage
instapdrempel en de afwezigheid van instap- en beheerskosten, maken dit tot een uniek product”.
De beginnende belegger kan zich eveneens baseren op vier “modelportefeuilles,” samengesteld door Keytrade
Bank in functie van de “standaard” beleggingsprofielen (conservatief, evenwichtig, dynamisch en agressief).
Bovendien kan de belegger aan de hand van krachtige backtest en simulatie-tools een goed inzicht krijgen in de
historische en verwachtte returnsvan het Fund Savings Plan.

Ter herinnering
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. Meer dan 90.000 cliënten in België en Luxemburg
schenken ons reeds hun vertrouwen.
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: 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.
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