Keytrade Bank biedt fondsen aan
tegen een vaste kost van € 9,95
Brussel, 19 april 2005
Vanaf heden biedt Keytrade Bank beleggingen in fondsen aan een vaste prijs van € 9,95 per aankoop aan,
ongeacht de grootte van de transactie. Er worden géén uitstapkosten aangerekend.
De klant krijgt een on line en 24/7 toegang tot 500 topfondsen van 19 vermaarde vermogensbeheerders.
Het aanbod bestaat uit aandelenfondsen, obligatiefondsen, liquiditeitsfondsen, landenfondsen, sectoriële
fondsen en gemengde fondsen. Een eenvoudige maar uitgebreide zoekrobot helpt bij de zoektocht naar
het passende fonds.
Uitgebreide up-to-date informatie voor elk fonds is beschikbaar.
Keytrade verkoopt geen eigen fondsen en is dus volledig onafhankelijk.
Er worden géén beheerskosten en géén bewaarlonen aangerekend voor on line tegoeden.
Ter herinnering :
Keytrade Bank is een bank naar Belgisch recht met een eigen vermogen van € 21 miljoen. Keytrade Bank staat genoteerd op de Beurs
van Brussel sinds december 1999 (symbool : KEYT) en is lid van Euronext.
Keytrade Bank heeft een geïntegreerd aanbod van on line 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.
On line beursdiensten: Keytrade Bank geeft toegang tot de Amerikaanse beurzen (NYSE, NASDAQ, AMEX, OTCBB), tot Euronext
(Parijs, Brussel en Amsterdam) en tot de markten van Frankfurt, Milaan, Londen, SWX en Virt-x.
On line bankdiensten: Keytrade Bank biedt een totaalpakket van bankdiensten aan; zichtrekeningen, hoogrentende
spaarrekeningen, debetkaarten (Bancontact/MisterCash – Maestro – Proton) en kredietkaarten (Visa en American Express).
Spaar- en verzekeringsproducten: kasbons, kapitalisatiebons en tak 23, …
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. Dit concept, uniek in België, weerspiegelt zich
eveneens in het aanbod 3 in 1; elke cliënt ontvangt drie gratis on line rekeningen: een zichtrekening, een spaarrekening en een
effectenrekening. De cliënt heeft overal ter wereld en op elk moment toegang tot deze rekeningen.
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