Välkommen till oss
på Premium!
Du och din rådgivare
Din rådgivare har stor kunskap om placeringar och lägger tid på att vårda din ekonomi.
Tillsammans tar du och rådgivaren fram en finansiell handlingsplan för hur ekonomin ska växa,
så att du kan göra verklighet av dina små och stora drömmar.

Våra möten
Alla är olika. Några tycker om att gå på möten. Andra sköter hellre sina kontakter och ekonomi
via digitala kanaler eller över telefon. Du bestämmer vad som passar dig.

En hållbar idé
Varbergs Sparbank har sedan 1836 uppmuntrat till sparande och varit en del av stadens
utveckling. Hela bankens vinst stannar i Varberg. Som investeringar i bankverksamheten
och som stöd genom vår stiftelse, där föreningsliv, forskning, utbildning och näringsliv får
möjligheter att utvecklas. Så var det förr, så är det nu och så är det i framtiden. Det är detta
som kallas Sparbanksidén – en hållbar idé som i dag är mer modern än någonsin.

Ta del av vårt erbjudande på nästa sida.

Från vänster: Anette Bergman, Caroline Sloth, Anna Hallberg, Håkan Malm, Anna Sara Andersson

Rådgivningstjänst
Premium
Din rådgivare hjälper dig i olika livsskeden och frågeställningar.
Rådgivning på dina villkor

Juridisk rådgivning

Placeringar

Köpa boende

Trygghet

Kundträffar

Du har löpande kontakt med din rådgivare, som är licensierad och specialiserad på att utveckla din ekonomi i linje med dina mål och drömmar. Genom din rådgivare får du tillgång till bankens övriga experter.

Din rådgivare skräddarsyr din portfölj efter dina behov med hjälp av värdepappersmarknadens produkter.
Vissa produkter är speciellt anpassade för dig som
kund i Rådgivningstjänst Premium.

Vi har egna försäkringsspecialister som hjälper dig
med individuella lösningar gällande din pension och
försäkringar. Du erbjuds rabatt på sakförsäkringar.

Finansiering

Vi erbjuder bolån och andra finansieringslösningar.

För dig och din familj. Fri konsultation 30 minuter
ingår i erbjudandet. En behovsanalys görs med en
av våra jurister. Arvode utgår vid ett eventuellt
tecknande av testamente, äktenskapsförord etc.

Vi ger dig värdefulla tips inför ditt köp av boende.
Hur mycket kan du låna? Ska du ha rörlig eller bunden ränta? Vill du begära uppskov eller skatta nu?
Vad händer om någon blir sjuk eller arbetslös?

Vi kommer att erbjuda aktiviteter i form av kundträffar med olika inriktning några gånger per år.

Lokala erbjudanden

Ett par gånger om året erbjuder vi våra konceptkunder fribiljetter till olika lokala evenemang.
Biljetterna släpps i internetbanken/appen och först
till kvarn gäller.

Banktjänster som ingår:
•
•

•
•

MasterCard bankkort
MasterCard Guld betal- och kreditkort med bl a
bonus på alla köp, extra reseförsäkring,
erbjudanden, rabatter
Digitala tjänster
Bankfack

•
•

Telefonbanken personlig service
Nyhetsbrev
Tillval:
MasterCard Platinum betal- och kreditkort
med bl a Lounge Key och Conciergeservice

