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Fordele som ung kunde i Andelskassen 
 
Ung er til dig, der er mellem 18-28 år eller mellem 29-35 år og er studerende på SU eller i lære. 

 

Du har en personlig rådgiver i en af vores filialer 

Du har mulighed for at holde møde med din personlige rådgiver på hverdage mellem kl. 8.00-
18.00 

Du har mulighed for at ringe direkte til din rådgiver alle hverdage mellem kl. 8.00-16.00 

>>Find din rådgiver 

 

Du får rådgivning hos et team af bankens erfarne specialister, der er klar til at rådgive dig om 
bolig, pension og investering 

 

Du har gratis Visa/Dankort og Mastercard Debit 

>>Du kan gratis designe dit VISA/Dankort eller Mastercard Debit. Læs mere om, hvordan du 
designer dit eget kort 

Du har 25 % rabat på øvrige Mastercard 

 

Du har gratis adgang til netbank og mobilbank 

 

Du har attraktive vilkår med en opsparingskonto BoligKLAR – når du vil spare op til din 
drømmebolig 

>>Læs mere om BoligKLAR 

 

Du har attraktive vilkår med Opsparing FLEX, som er en opsparingskonto. Du får renter på 
Opsparing FLEX. Her forrentes beløb op til 100.000 kr. med 0,30 %, mens beløb over 100.000 
kr. forrentes med 0,65 %. Du har ingen binding og adgangsbegrænsninger. Du kan foretage én 
gratis hævning pr. kalendermåned, hvorefter det koster 50 kr. pr. hævning. 
 
>> Kontakt din rådgiver, hvis du vil høre mere om Opsparing FLEX 

 

Du har gratis konti 

 

Du har intet gebyr på overførsler og betalinger i netbank og mobilbank i Danmark 

 

Du har adgang til rabatportalen Logbuy, hvor du kan finde gode tilbud og rabatter på et stort 
udvalg af varer, aktiviteter og oplevelser. 

>>Tilmeld dig Logbuy her 

https://www.andelskassen.dk/filialer/
https://www.andelskassen.dk/privat/kort-og-mobilbetalinger/design-dit-eget-kort/
https://www.andelskassen.dk/privat/kort-og-mobilbetalinger/design-dit-eget-kort/
https://andelskassen.dk/privat/bolig/boligkoeb/fra-boligdroem-til-boligklar/
https://www.andelskassen.dk/filialer/
https://www.mylogbuy.com/WebPages/Login/NewUserFrame.aspx
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Du får rabat på forsikringer igennem Købstædernes Forsikring 

 

Du har gebyrfri hævning af kontanter i pengeautomaten KONTANTEN 

>>Find en KONTANTEN-pengeautomat nær dig 

 

Du har gebyrfri hævning af euro i pengeautomaten KONTANTEN 

>>Find en KONTANTEN-pengeautomat nær dig 

 

Du får 50 % rabat på administrationshonorar på Investeringskonto FRI 

 

Du har gratis udsættelse af ydelse på lån (forudsætter kreditvurdering) 

 

Du har lavere rente og stiftelsesomkostninger ved køb af første bolig 

 

Du har mulighed for MobilePay/ApplePay og Google Pay 

 

https://www.nokas.dk/produkter/kontanten/
https://www.nokas.dk/produkter/kontanten/

