Brussel, 4 december 2012

Keytrade Bank stelt voor: KeyKash, de eerste app waarmee je betalingen
via NFC technologie kan uitvoeren!
Kleine betalingen aan je vrienden, je familie, … gebruik de applicatie KeyKash op je smartphone.
De lancering van KeyKash ligt in de lijn van twee trends, enerzijds de mobiele revolutie en de explosieve
groei van het smartphone gebruik en anderzijds de wijzigingen in consumentengedrag op het gebied van
betalingen (minder cash geld op zak). Om beter te voldoen aan deze nieuwe klantenbehoeften
ontwikkelde Keytrade Bank KeyKash om betalingen van persoon tot persoon via smartphones uit te
voeren. Deze ultrasnelle en gebruiksvriendelijke applicatie gebruikt NFC technologie (Near Field
Communication) en is een primeur in België.
KeyKash is nu beschikbaar voor alle smartphones die draaien op het besturingssysteem Android*. Voor
de “Android” smartphones die nog niet zijn uitgerust met een NFC-chip hebben we een alternatief
voorzien met QR-code.
Voor de fabrikanten zoals Apple, Microsoft Mobile die de NFC-chip nog niet hebben geïnstalleerd in hun
smartphones, is deze applicatie niet bruikbaar. Echter, we volgen hun evoluties nauwgezet op en passen
ons aanbod aan naargelang de evoluties van de fabrikanten.
Alle Keytrade Bank cliënten kunnen dankzij KeyKash een overschrijving doen naar een persoon in hun
nabijheid via de NFC technologie of de QR code. Via KeyKash kan men betalingen uitvoeren naar om het
even welke Belgische zichtrekening en zelfs niet-Keytrade Bank cliënten kunnen gebruik maken van deze
applicatie om geld te ontvangen. De geldende hoge veiligheidsnormen van Keytrade Bank worden ook
toegepast voor de verrichtingen via KeyKash.
Als Keytrade Bank cliënt is er nog een extra voordeel: de verrichtingen die via KeyKash uitgevoerd
worden komen ook in aanmerking voor de “5 cent/uitgevoerde verrichting”-actie. In de historiek van de
zichtrekening kunnen cliënten duidelijk zien welke betalingen via KeyKash werden uitgevoerd.
Thierry Ternier, CEO van Keytrade Bank: “Met KeyKash wil Keytrade Bank haar engagement
benadrukken om innovatieve oplossingen te bieden voor de reële behoeften van de consument.

Dankzij KeyKash behoren die momenten in het leven waar je om cash verlegen zit, er geen
betaalautomaat in de buurt is tot het verleden.”
Deze intuïtief opgebouwde applicatie kan je gratis downloaden in de Google Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keytradebank.kash&feature=search_result#?t=W251
bGwsMSwyLDEsImNvbS5rZXl0cmFkZWJhbmsua2FzaCJd

Meer informatie over deze applicatie en een demo ﬁlm zijn te vinden op www.keykash.com.
*Deze applicatie is geschikt voor smartphones die gebruik maken van het besturingssysteem Android™ 2.1 of hoger.
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 multi-productenplatform
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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