Scorekassen

Til dig mellem 13-17 år
Gode renter, gratis Netbank og Mobilbank, SMS Service og et gratis
MasterCard Young, hvor du selv kan bestemme designet – alt det får du
som kunde i Andelskassen.
Gratis MasterCard Young
Når du er mellem 13-17 år, kan du få et gratis
MasterCard Young i Andelskassen. Et hæve- og
betalingskort, som du kan bruge i butikker og
pengeautomater i Danmark og udlandet. Og du
behøver ikke bekymre dig om overtræk. Du kan
nemlig ikke hæve mere end det, der står på kontoen. Som kunde i Andelskassen kan du oven i
købet selv designe dit MasterCard Young.
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Spar'Op konto
En Spar’Op konto har en bedre rentesats end en
Scorekasse konto. Den er derfor god til opsparing
til fx. rejser, uddannelse og på længere sigt bil og
bolig. Du kan også bruge den som opsparing til
fx en cykel eller en computer. Når du hæver på
kontoen, skal du have en af dine forældre med i
Andelskassen og skrive under.

på din konto og overføre penge eller betale regninger for op til 5.000 kr. pr. døgn på din computer
eller din smartphone.
Vil du gerne have Netbank og Mobilbank, skal du
blot kontakte Andelskassen. Er du fyldt 15 år, kan
du også bestille direkte på www.andelskassen.dk
– og det er helt gratis.
Mobilbank findes til både iPhone, Windows Phone
og Android og kan hentes gratis i App store.
Vi hjælper dig i gang
Når du får en Scorekasse konto, bliver du tilknyttet
en ungdomsrådgiver. En, som kan fortælle dig om
de muligheder, der passer til dig. Når du bliver 18
år, ændrer vi automatisk din Scorekasse konto til
en Club 18-28 konto, som har samme betingelser
og rentesats.

Net- & Mobilbank
Når du fylder 15 år, kan du få Netbank og dermed
Mobilbank. Det betyder, at du kan tjekke saldoen
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