Velkommen som
Private Banking-kunde
i Andelskassen

Det handler om din formue
Det handler om din fremtid
Det handler om dig
I Andelskassen ved vi godt, at vi skal arbejde hårdt for at gøre
os fortjent til en tæt og fortrolig relation med vores kunder –
ligesom vi ved, at du har arbejdet hårdt for at nå dertil, hvor du
er i dag.
Vi ved også, at alle gode planer kan blive overhalet af personlige eller globale forhold, der kan få store konsekvenser. Fordi
vi kender dig og har en tæt dialog, kan vi hurtigt rådgive dig.
Du kan altså ’udlicitere’ dine bekymringer til os – så du kan
koncentrere dig om at leve livet.
Det kan godt være, vi ikke er den største bank i Danmark, men
det betyder ikke, at vi ikke har ambitioner om at levere Private
Banking i verdensklasse. Vores størrelse er vores styrke, og
den kommer dig til gavn i hverdagen.
Velkommen i Andelskassen – sammen kan vi mere!

Jan Pedersen
Adm. direktør

Personlig rådgivning og særlige fordele
I Andelskassen bestræber vi os hver dag på at give dig det bedste fundament til at kunne træffe
gode beslutninger om blandt andet formueplanlægning, nedsparing, investeringer, generationsskifte, arv, gældsoptimering, personforsikringer og skatteoptimering. Derfor har du altid:
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•

En personlig rådgiver i din lokale ﬁlial, der kender dig og din økonomi
Direkte adgang til formuespecialister og investeringsrådgivere
Mulighed for egen investeringsrådgiver
En skræddersyet formueplan og investeringsstrategi
Invitationer til VIP-arrangementer og online møder om aktuelle og relevante emner
Gratis net- og mobilbank
Gratis realtidskurser i din net- og mobilbank
Gratis adgang til daglig markedskommentar, ugentlig videobrieﬁng om ﬁnansmarkedet samt
kvartalsvist Private Banking magasin
Adgang til rabatportalen Logbuy, hvor du kan ﬁnde gode tilbud og rabatter
Gratis konti og intet gebyr på overførsler og betalinger i net- og mobilbank i Danmark
Gratis Visa/Dankort og MasterCard Debit
Rabat på forsikringer igennem Købstædernes Forsikring
MasterCard Guld med 50 % rabat på det årlige gebyr
MasterCard Platinum med 50 % rabat på det årlige gebyr samt mulighed for op til 5 gratis
loungebesøg årligt (en person = et besøg)

Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S
Baneskellet 1
Hammershøj
8830 Tjele
Telefon 87 99 30 00
www.andelskassen.dk
CVR-nr. 31843219

