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Detailinformatie over de verschillen voor de Moneyou-klanten 
 

In dit document behandelen we een aantal verschillen tussen Moneyou en Keytrade Bank waar we 

toch wel uw aandacht willen op vestigen. 

 

1. Authenticatie en bevestiging van de verrichtingen op keytradebank.be 
Keytrade Bank heeft twee methodes voor authenticatie: de softkey (login via een smartphone) en de 

hardkey (login via een toestel van het type digipass). Alleen deze twee methodes zijn mogelijk. 

Identificatie via sms zal dus niet meer kunnen. 

 

2. Het openen van een rekening 
Bij Keytrade Bank kunt u een rekening volledig online openen, zonder dat u daarvoor een formulier 

moet invullen en scannen.  

 

3. Volmacht 
Bij Keytrade Bank kunt u een volmacht geven op uw persoonlijke rekening via dit formulier. 

 

4. Betalingsorders 
De betalingsorders gebeuren via de website voor transacties, via de app van Keytrade Bank of via 

betalingsdienstaanbieders. Keytrade Bank voorziet niet in de mogelijkheid om betalingsorders per e-

mail of via de post door te geven, behalve in uitzonderlijke gevallen.  

 

5. Betwisting  
Keytrade Bank moet binnen 5 werkdagen in kennis worden gesteld van een betwisting, in plaats van 

binnen 10 dagen zoals bij Moneyou. Ook voor het bericht van ontvangst geldt een termijn van 5 

werkdagen.  

 

6. Garantiefonds 
Het Franse FGDR-systeem (Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution, depositogarantiestelsel 

en afwikkelingsfonds) wordt toegepast op uw deposito's en uw effecten.  

De garantie voor deposito's in contanten geldt voor het totaal van de tegoeden op de 

zichtrekeningen, de spaarrekeningen of de termijnrekeningen, tot een maximum van 100.000 euro 

per houder en per instelling.  
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De garantie voor effecten en effectenrekeningen bedraagt 70.000 euro per belegger en per instelling, 

als aan twee voorwaarden is voldaan: de effecten zijn verdwenen uit uw rekening en de 

bankinstelling kan ze niet teruggeven noch terugbetalen.  

Voor meer informatie over dit onderwerp, surf naar de website 

https://www.garantiedesdepots.fr/en of raadpleeg de informatiefiche over depositobescherming die 

als bijlage is toegevoegd aan de Algemene voorwaarden. 

 

7. Opzegging 
Bij Keytrade Bank bedraagt de opzegtermijn twee maanden (in plaats van één maand bij Moneyou). 

 

8. Verhuizing naar het buitenland 
U moet Keytrade Bank op de hoogte brengen van uw adreswijziging via dit formulier. Uw specifieke 

situatie wordt gecheckt. Keytrade Bank kan de bankrelatie eventueel beëindigen conform artikel 25 

van haar algemene voorwaarden. 

 

9. Ingangsdatum van wijzigingen aan de algemene voorwaarden 
Bij Keytrade Bank worden wijzigingen aan de algemene voorwaarden van kracht 15 dagen na hun 

kennisgeving. Als dit een wijziging van de betalingsdiensten betreft, wordt de termijn opgetrokken 

tot 2 maanden. 

 

 

10. Rechtspraak 
Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd (bij Moneyou zijn dat deze van 

Antwerpen). 

 

11. Het versturen van rekeninguittreksels per post 
De rekeninguittreksels zijn elektronisch beschikbaar. Ze kunnen op verzoek worden verstuurd via de 

post. In dat geval wordt er EUR 1,50 aangerekend per verzending en per rekening. 
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