Brussel, 17 maart 2011

Keytrade Bank zowel door het publiek als door de jury van MoneyTalk verkozen tot
“Beste Bank van het Jaar” in België
Keytrade Bank is verheugd u mee te delen dat zij de “Beste Bank van het Jaar” award gewonnen heeft.
Het magazine MoneyTalk had speciaal voor deze eerste award een jury samengesteld uit onafhankelijke
personen met financiële expertise*. Deze jury heeft de banken op de Belgische retailmarkt** beoordeeld op de
volgende criteria: het business model, de kwaliteit van de dienstverlening, het productengamma en de
transparantie. Keytrade Bank wist de jury op een gunstige manier te overtuigen. Deze jury heeft hierbij
voornamelijk rekening gehouden met de manier waarop de betrokken banken de voorgenomen aanpassingen
aan de financiële crisis werkelijk hadden doorgevoerd.
Het prestigieuze consultancy kantoor PwC (PriceWaterhouseCoopers) verleende eveneens zijn medewerking
aan deze enquête. Zij stonden hierbij garant voor de kwaliteit van de methodologie en de objectiviteit van de
resultaten.
Het grote publiek werd via de sites trends.be en bankshopper.be uitgenodigd om zijn voorkeur aan te duiden.
Ook hier kwam Keytrade Bank met het grootste aantal stemmen als winnaar uit de bus.
Thierry Ternier, CEO: “Wij zijn bijzonder blij dat wij de jury konden aantonen dat wij een volledige bank zijn die
ten dienste staat van een groot publiek. Wat de publieksprijs betreft: deze getuigt opnieuw van de kracht van
ons merk. Meer dan ooit geldt voor de bankwereld in dit post-crisis tijdperk : tijd voor evolutie.”

*Eric De Keuleneer (Professor economie aan de Solvay Business School van ULB, gedelegeerd bestuurder van

Credibe/CBHK, voormalig zakenbankier van Generale Bank en huidig onafhankelijk bestuurder van Keytrade Bank), Yves
Delacollette (ex-CEO Deutsche Bank, nu bestuurder van diverse vennootschappen), Patrice Dutranoit (stichter van de
vergelijkingsite Bankshopper.be), Koen Schoors (hoogleraar Economie aan de Universiteit van Gent) en Ivan Van De Cloot
(hoofdeconoom Itinera, ex-ING). Bij mogelijk belangenconflict met betrekking tot professionele activiteiten in het heden of
het verleden onthielden de juryleden zich van een oordeel over de betrokken bank. In dit geval werd de gemiddelde score
toegepast.
**De volgende lijst werd door MoneyTalk weerhouden : Abk, Argenta, Axa, Monte Paschi, Bank van De Post, BNP Paribas

Fortis, CBC, Centea, Citibank, CKV, CPH, Crédit Europe Banque, Delta Lloyd, Deutsche Bank, Dexia, DHB, Doornikse
Spaarkas CET, Fintro, Fortuneo, Goffin, ING, KBC, Landbowkrediet-Crédit Agricole, OBK, Rabobank, Record Bank, VDK Bank

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 140.000 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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