Club 18-28

Er du mellem 18-28 år
— og ønsker du en lønkonto med en attraktiv rente, så er en Club 18-28
konto noget for dig. Sammen med kontoen får du en række gode tilbud.
Lån op til 50.000 kr.
Har du en Club 18-28 konto, kan du få et lån
på op til 50.000 kr. uden omkostninger og til en
meget attraktiv rente. Det er et godt alternativ til fx
dyre kvik-lån.
Netbank og Mobilbank
Andelskassen er tæt på, selv om du flytter til en
anden by. Med Netbank og Mobilbank kan du
nemlig klare de fleste almindelige bankforretninger.
Betal fx regninger og indbetalingskort eller overfør
penge mellem dine egne konti og andres.

Danske Andelskassers Bank A/S 12823 · august 2014

Tilmeld dig Netbank via www.andelskassen.dk
eller kontakt Andelskassen.
Mobilbank findes til både iPhone og Android og kan
hentes ganske gratis i App Store eller Android Market.
Brug mobilen
Med SMS Service kan du få oplyst den aktuelle saldo på din konto, overføre beløb mellem
egne konti og fx få beskeder om kurser på valuta. Tilmelder du dig Infoservice, får du besked
fx når din løn eller SU går ind. Tilmeld dig begge
services på www.andelskassen.dk.
Gratis Visa-/Dankort
Er du medlem af Club 18-28, tilbyder vi gratis
Visa/Dankort. Du kan bruge Visa/Dankort over alt
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i verden. Som kunde i Andelskassen kan du oven
i købet selv designe dit kort. Du kan bestille Visa/
Dankort på www.andelskassen.dk.
Opsparing eller investering
Som medlem af Club 18-28 kan du få en Spar’Op
konto med en høj rente. Vil du investere et større
beløb, så tal med din rådgiver i Andelskassen.
Drømmer du om bil, bolig eller …?
Vi tilbyder attraktive lån, hvor afdrag og løbetid er
tilpasset din økonomiske situation. Du kan låne til
indskud eller depositum til en lejebolig og få finan
sieret en ejer- eller andelsbolig helt eller delvist
med et boliglån. Selv om du ikke skal købe bolig
nu, er det en god idé at få et Boligkøberbevis. Med
et Boligkøberbevis har du et overslag over, hvor
dyr en bolig du kan købe og kan handle hurtigt,
når du har fundet den rigtige bolig. Al kreditgivning
ydes efter almindelig kreditvurdering.
29 år og hvad så?
Når du fylder 29 år, bliver din Club 18-28 år
automatisk ændret til Andelskassens almindelige
lønkonto, hvor det også er muligt at få tilknyttet
en kredit.

