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Fordele som Private Banking 
 

Private Banking er til dig, der bruger mange af Andelskassens produkter. 

 

Du har en personlig rådgiver i din lokale filial, der kender dig og din økonomi 

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 har en personlig formuespecialist, der er klar til at rådgive dig om optimering af dine 

formuemiljøer, herunder pension, nedsparingsplan, arv, testamente, forsikringer, forældre-

køb, generationsskifte, bolig i udlandet, gældsoptimering og nedbringelse af skat m.m. 

 

Sammen med din personlige privatrådgiver / erhvervskundechef kender de dig og din 

økonomi, og de rådgiver og sammensætter optimale løsninger for dig 

 

Du har mulighed for en personlig investeringsrådgiver, som sammen med dig udarbejder den 

optimale investeringsløsning med udgangspunkt i dine ønsker og behov 

 

Du får en skræddersyet formue- og investeringsstrategi, som løbende tilpasses livets 

ændringer 

Du får porteføljerapportering 4 gange årligt 

 

Du får direkte adgang til Andelskassens investeringsbord, hvor du kan sparre og få 

investeringstips 

 

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 Visa/Dankort og Mastercard Debit 

Du får 50 % rabat på Mastercard Guld 

Du får 50 % rabat på Mastercard Platinum samt 5 gratis loungebesøg årligt (Loungebesøg 

gælder pr. besøg/person/kalenderår. Pris derefter 200 kr. pr. besøg/person) 

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

designer dit eget kort 

https://andelskassen.dk/filialer/
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/
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Du inviteres til VIP-arrangementer og online møder om aktuelle og relevante emner 

 

Du kan få online services via mail med daglig morgenbriefing om markedet, ugentlig video om 

markedet, Private Banking magasin kvartalsvis 

 

Du har mulighed for gratis realtidskurser i din net- og mobilbank 

 

Du har gratis adgang til netbank og mobilbank 

 

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 

 

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 

https://www.mylogbuy.com/WebPages/Login/NewUserFrame.aspx
https://www.nokas.dk/produkter/kontanten/
https://www.nokas.dk/produkter/kontanten/
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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 

 


