Brussel, 5 juni 2013

Keytrade Bank stelt zijn nieuwe iPhone® -applicatie voor.
Vanaf vandaag 5 juni is de nieuwe iPhone applicatie van Keytrade Bank beschikbaar. Via deze
applicatie kunnen Keytrade Bank klanten rechtstreeks beursorders plaatsen en bankieren via hun
iPhone. Bepaalde functionaliteiten zoals de interactieve heatmap zijn eveneens toegankelijk voor
niet-klanten. Keytrade Bank voorziet na de zomer eveneens een Android®-versie.
Aan ergonomie en design werd opnieuw uitzonderlijk veel aandacht besteed. Deze iPhone applicatie
bouwt verder op de sterktes van de eerder gelanceerde iPad®-applicatie. (gemiddelde score: 4,6/5 in
de Apple store™)
Deze applicatie is de eerste app op de Belgische markt waarmee particulieren rechtstreeks beursorders
kunnen plaatsen via hun iPhone. Klanten van Keytrade Bank hebben hiermee toegang tot de 18
wereldmarkten die Keytrade Bank aanbiedt.
Een pallet aan extra diensten ondersteunt de klanten van Keytrade Bank in hun investeringsbeslissingen.
De interactieve heatmap biedt een accuraat beeld van de situatie op de verschillende wereldmarkten.
Via de functie Global Analyzer beschikt men over een duidelijke evaluatie van elk aandeel, gebaseerd op
technische en fundamentele analyse. Een overzichtelijke grafiek verduidelijkt de spreiding en de
rentabiliteit van de volledige beleggingsportefeuille.
Bovendien kan men een alarm instellen op een specifieke prijsevolutie. De klant wordt verwittigd
wanneer een aandeel een specifieke prijsniveau heeft bereikt waardoor hij onmiddellijk gepast actie kan
ondernemen.
Dagelijks bankieren is eveneens mogelijk via deze applicatie. Zo kunnen klanten hun saldo consulteren
en geld overschrijven tussen interne rekeningen en naar gekende begunstigden.
De lancering wordt ondersteund door een marketingactie die traders samenbrengt rond het thema
muziek. Muziek verbetert immers de prestaties en maakt veel zaken in het leven ook aangenamer, ook
traden. Op www.ultimatetradingmusic.be kan je stemmen op je favoriete tradingmuziek, zelf nummers
toevoegen of de favoriete nummers van bekende traders ontdekken.

Thierry Ternier, CEO Keytrade Bank: “Met deze iPhone-applicatie neemt Keytrade Bank de volgende
stap in de uitbreiding van zijn mobiel aanbod. Wij willen volop gebruik maken van de technische
mogelijkheden die smartphones en tablets bieden om het gebruikscomfort van onze diensten en
producten naar een hoger niveau te brengen.”
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 Crelan.
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