Brussel, 3 mei 2010

Keytrade Bank biedt € 20 bij het openen van een rekening
Keytrade Bank wil duidelijk de banksector in beweging te houden door een onuitgegeven campagne te
lanceren: voor alle rekeningen geopend vóór 31 mei, stort Keytrade Bank € 20 op de AZUR
spaarrekening.
De gereglementeerde AZUR spaarrekening biedt momenteel met een basisrente van 1,80% en een
getrouwheidspremie van 0,40% één van de meest concurrerende rentevoeten op de markt*.
Thierry Ternier, CEO : "We willen absoluut dit welkomstgeschenk aan onze nieuwe cliënten geven, om aan te
tonen dat een online bank, zoals de onze, steeds betere voordelen biedt dan de bancosaurussen in onze
sector - om de uitdrukking uit onze radiospot te gebruiken."
Inderdaad, deze welkomstpremie is onderworpen aan geen enkele voorwaarde, zoals de domiciliëring van het
loon of het nemen van een betalende dienst.
Thibault de Barsy, Sales & Marketing Director : "Eén van onze marktstudies onthulde recent dat we in de
top 3 staan van Belgische banken die de Belgen in overweging nemen voor hun beleggingen. Naast het feit dat
dit een eenvoudig en origineel promotiemechanisme is, willen we vooral deze mensen helpen om de stap naar
ons te zetten."
De beschrijving van dit tijdelijk aanbod, geldig tot 31 mei 2010, is vanaf vandaag beschikbaar op
www.keytradebank.com

Onze Radiospot: http://www.youtube.com/watch?v=D-kJpA5jBqA
* Geldig voor bedragen tot € 1 miljoen. Bij een bedrag boven € 1 miljoen is de basisrente 1.00% voor het volledige bedrag.

De interesten worden op jaarbasis berekend. Opgelet: de aangeboden € 20 is niet de rente van de spaarrekening.

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 115.000 cliënten in België, Luxemburg en
Zwitserland 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, Kopenhagen, Oslo en Eurex. Als een multi-markten en multiproductenplatform 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).
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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