Private Banking

Hög kompetens
kring placeringar - på
plats i Ulricehamn

Det här är Private Banking
Välkommen till Private Banking på Ulricehams Sparbank. På plats i Ulricehamn finns
skickliga rådgivare som har en hög kompetens inom finansiella placeringar och förmögenhetsförvaltning. I ryggen har vi hela Swedbanks expertis och nätverk som du också får del
av genom din Private Banking-rådgivare.

En rådgivare

Som kund hos oss får du en egen licensierad rådgivare som, utifrån dina behov,
ger dig tillgång till bankens alla specialister. Din rådgivare hjälper dig med såväl
vardagsekonomi som med de långsiktiga
finansiella planerna – för dig, din familj och
ditt företag.
Placeringsrådgivning är kärnan i vårt
erbjudande, där hållbara placeringar är vår
utgångspunkt. Tillsammans gör vi en långsiktig plan för hur ditt kapital ska förvaltas
och utvecklas.

Ulricehamns Sparbank i samhället

Vi är en Sparbank och vi satsar stort lokalt.
Det gör vi dels genom att vara en bra bank
för alla som bor här. Vi vågar satsa lite mer
på lokala företags och privatpersoners
investeringar och projekt. Vi gör det också
genom sponsring av föreningsliv och inte
minst genom vår Sparbanksfond Ulrica.
En del av vinsten sätts av för att stödja
projekt som utvecklar Ulricehamn. På så
sätt är vi en engagerad bank. Vi driver och
stöttar projekt som gör Ulricehamn till en
bättre plats att leva och driva verksamhet i.
Läs gärna mer på vår hemsida.

Välkommen att kontakta oss

Stefan Nilsson
Private Banker, 321-296 46
stefan.nilsson@ ulricehamnssparbank.se

Sandra Haag
Affärsstöd, 0321-296 10
sandra.haag@ulricehamnssparbank.se

Vårt erbjudande innehåller bland annat:
Professionell SwedSec-licensierad rådgivare med begränsat antal kunder
Omfattande behovsanalys och en finansiell plan
Proaktivitet med löpande affärsförslag efter överenskommelse med din rådgivare
Exklusiva placeringsprodukter skräddarsydda efter dina behov
Hållbara investeringar
Tillgång till månatliga placeringsrekommendationer i Investeringsstrategin
Tillgång till daglig marknadsinformation, analyser, aktierekommendationer och
live-sändningar i Aktiellt
Exklusivt korterbjudande med generösa försäkringar, Conciergeservice och tillgång
till flygplatslounger
Utöver detta har man som Private Banking-kund även andra förmåner såsom inbjudningar till intressanta event och förtur till Kundcenter Privat.

Exempel på de specialisttjänster vi erbjuder:
Familjejurist - en timmes kostnadsfri juridisk rådgivning per år
Ägarplanering – specialister på ägarfrågor
Swedbank Företagsförmedling – specialister på försäljning av ägarledda företag
och kommersiella fastigheter
Rådgivning vid utlandsflytt/hemflytt
Skräddarsydda pensions- och försäkringslösningar
Fastighetsbyrån – fri fastighetsvärdering
Tillgång till Skattejurist

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda, hör av dig till oss. Du når oss via 0321-296 00
eller på direktnumren. Kundcenter Privat 0771- 22 11 22 har öppet dygnet runt och
där har du som Private Banking-kund förtur.

Där du är.
Vi förenklar din vardag, ger råd vid livets
stora beslut, hjälper till att förverkliga dina
drömmar. Genom hela livet finns vi där.
Ulricehamns Sparbank är den stora lilla
banken. Vi har den lilla bankens närhet,
engagemang och service. Och samtidigt
har vi den stora bankens kompletta
tjänsteutbud, fördelaktiga erbjudanden
och digitala lösningar.
En snabb koll på kontot i kassakön, en
finansieringsplan för din nästa investering,
en swish till kollegan för lunchen, ett
äktenskapsförord som tryggar framtiden
Vi finns där. Där du är.

www.ulricehamnssparbank.se

