Brussel, 12 november 2012

Keytrade Bank stelt zijn nieuwe Ipad ® -applicatie voor.
Vanaf morgen 13 november is de nieuwe Ipad applicatie van Keytrade Bank beschikbaar. Via deze
applicatie kunnen Keytrade Bank klanten hun verrichtingen en beleggingen beheren binnen een
stijlvolle en gebruiksvriendelijke omgeving die voluit gebruik maakt van de technische mogelijkheden
die Ipad biedt.
Een aantal elementen uit deze toepassing (de functie “Markets”) is eveneens toegankelijk voor nietklanten.
Deze nieuwe applicatie biedt mogelijkheden die tot nu niet beschikbaar waren op de Belgische markt.
Zo hebben klanten toegang tot een zeer ruim gamma functies op het vlak van trading en zijn er binnen
de module dagelijks bankieren belangrijke vernieuwingen aangebracht.
Via de functie “Markets” kan men inzoomen op een heatmap die een dynamisch overzicht weergeeft
van de evolutie op de aandelenmarkten die Keytrade Bank aanbiedt. Met één vingerbeweging is deze
heatmap ook beschikbaar voor de onderliggende waarde van elke markt. Duidelijke grafieken geven
zowel de verdeling van de posities over de verschillende markten als hun rendement weer.
In het luik dagelijks bankieren werden de belangrijkste functionaliteiten vernieuwend aangepakt.
Klanten kunnen de rekeningen bijzonder snel personaliseren met eigen foto’s en het overzicht ordenen
zoals ze zelf willen.
Met deze applicatie zijn overschrijvingen mogelijk naar gelijk welke externe rekening en alle interne
rekeningen. Het uitvoeren van overschrijvingen binnen de applicatie gebeurt voornamelijk sneller,
aangenamer en gemakkelijker. De afbeeldingen van de rekeningen kunnen hierbij gewoon over elkaar
worden gesleept waarna zowel het bedrag als de overschrijving worden bevestigd. Alle transacties
worden uitgevoerd tegen de hoge standaarden van internetbeveiliging die u van Keytrade Bank
verwacht.
Op www.keytradebank.com is er een demo-film beschikbaar met een demonstratie van de verschillende
functies. De Keytrade Bank Ipad-applicatie zelf is vanaf vandaag beschikbaar in de Apple store. ™
Thierry Ternier, CEO Keytrade Bank: “Met deze Ipad-applicatie wil Keytrade Bank haar klanten een
unieke ervaring aanbieden waarbij de ergonomie en het gebruiksgemak centraal staan. Met de vele

vernieuwingen en uitgebreide toegang tot het investeringsluik bevestigen we hierbij onze rol van
trendsetter.
Keytrade Bank wil vooral via slimme en gebruiksvriendelijke innovaties haar klanten in staat stellen om
hun bankzaken op een eenvoudige en aantrekkelijke manier te beheren en de juiste
investeringsbeslissingen te nemen.
Keytrade Bank is ervan overtuigd dat de kwaliteit van deze nieuwe applicatie de relatie met haar
bestaande klanten verder uitdiept en een totaal nieuwe ervaring brengt in de manier waarop de klant
zijn rekeningen en beleggingen kan beheren.
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 tarieven; beursdiensten aan een scherpe prijs, spaar- en
verzekeringsproducten alsook bankdiensten met een lage kost. Meer dan 150.000 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 Parijs, Brussel en Amsterdam (NYSE Euronext en Equiduct) en tot de markten
van Frankfurt, Milaan, Zurich, Madrid, Londen, Helsinki, Stockholm, Kopenhagen en Oslo. Als een multi-markten en multiproductenplatform kan men via Keytrade Bank investeren in aandelen, fondsen, turbo’s, warrants, opties (NYSE Euronext
Liffe, US, Eurex) 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). De pensioenspaarverzekering KeyPension Blue en de tak-21 verzekering KeyCapital Blue zijn eveneens
100% online beschikbaar.
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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