Välkommen till Vadstena Sparbank
Vi är stolta över att vara en fullservicebank som samtidigt värnar om den lokala förankringen och övriga värderingar som präglar en Sparbank. Som lokal och fristående sparbank drivs vi av en genuin och långsiktigt hållbar idé. Det unika konceptet är
grunden till vårt breda samhällsengagemang och till att vi sparbanker har Sveriges
mest nöjda kunder, på både privat- och företagsmarknad.
Sparbanksidén för oss är att göra nytta och vara engagerade i samhället där vi tar
hand om sparandet. Detta utgör själva grunden i vår verksamhet. Sparandet gör
det, i sin tur, möjligt att låna ut pengar till privatpersoners och företags investeringar.
Vi hjälper, på så vis, till så att bygden kan fortsätta utvecklas och leva vidare.
Vår bank vill vara med och hjälpa dig som privatkund till en positiv utveckling och
erbjuder en bredd av produkter och tjänster som behövs för att förenkla din vardag.
Vi tillhandahåller även rådgivning och tar fram lösningar som passar dig och din
familj inom bland annat sparande, lån, pension, försäkringar och kort.
Vadstena Sparbank erbjuder en bred och personlig kompetens nära kunden, vilket
kommuniceras med följande värdeord:
Nära – Vårt hjärta finns i Vadstena med omnejd. Var du än befinner dig kan du
alltid förvänta dig att få råd och stöd - oavsett om du besöker oss på kontoret eller
kontaktar oss på annat sätt. En bank nära dig!
Självständig – Vi är en liten fristående bank med korta beslutsvägar och stora möjligheter att ta snabba beslut. Vi har inte de stora bankernas byråkrati!
Personlig - För oss är personlig service och goda kundrelationer en självklarhet. Vi
är måna om att förstå och anpassa oss till just dina behov. Vi är din bank hela livet!
Samhällsengagerad - Genom att inte ha en ägare som kräver utdelning kan vi ge
tillbaka till samhället, inom bland annat kultur, idrott, skola och näringsliv. Vi bidrar
därmed till ett levande Vadstena!
Varmt välkommen att kontakta någon av våra kompetenta rådgivare.

Mikael Engdahl
VD

Mikael Engdahl, VD Vadstena Sparbank

0143 - 755 15
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Lär känna Anna Elmqvist
När började din bankresa?
Anna började på Vadstena Sparbank 2014 men
har över 20 års erfarenhet av bankvärlden och
har arbetat inom placeringsområdet större delen av dessa år.
En långvarig relation
Vi vill att du ska känna att du kan kontakta oss
med alla typer av ekonomiska frågor. Kan inte
vi hjälpa dig, så ser vi till att hitta någon som
kan. För att ge dig så kompletta och rätta svar
på dina frågor och funderingar är det alltid en
fördel om du är helkund hos oss. Det säkerställer att vi inte missar något som, i förlängningen,
kan bli avgörande för ditt liv eller ekonomi.

Annas snabba råd till en privatperson om sparande
•

Sparande är inte, och ska inte vara, svårt. Det är något som bara ska flyta på utan att
man egentligen tänker på det.

Anna Elmqvist
Privatrådgivare
0143 - 755 08

•

Det är alltid bättre med ett litet sparande än inget alls. Det är även bättre att börja
spara tidigare än sent i livet.

•

Det är ytterst sällan som dina pengar inte är helt tillgängliga. Om det skulle finnas en
viss inlåsning så ser vi till att vara tydliga med detta.

•

Du behöver inte själv hålla koll på ditt sparande (om du inte vill). I de fall då kunder
har ett större kapital skapar vi en personlig och mer utförlig tidsplan och ansvarsfördelning över hur sparandet eller placeringen ska gå till.

•

Se till att lägga dragningen till ditt sparande direkt i anslutning till när lönen kommit
in på kontot. På så sätt flyter ditt sparande på utan att du märker det.
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Lär känna Madeleine Ericsson
Hur länge har du jobbat på bank?
Bankyrket ligger Madeleine varmt om
hjärtat hon har funnits inom yrket sedan
80-talet. Madeleine kom till Vadstena
Sparbank år 2000 och trivs väldigt bra.
Vilka är Vadstena Sparbanks främsta
styrkor?

Våra beslutsvägar är korta och oftast kan
vi själva ta beslut som rör kundupplägg.
Det arbetssättet gör att vi, i många fall, är
snabbare än våra branschkollegor. Vi har
ett varmt och öppet klimat – både kollegor emellan och till våra kunder – och det
är något som genomsyrar hela vår verksamhet.

Styrkan hos Vadstena Sparbank anser
Madeleine vara de snabba beslutsvägarna och den kompletta kompetensen innanför bankens väggar.
Vår bank är en självständig bank och det
märks tydligt genom att vi som rådgivare
själva kan påverka upplägg för våra kundkontakter och hjälper dem utifrån var
dess situation i livet.

Madeleines snabba råd runt ekonomi till en privatperson
•

Våga ta kontakt för ett fysiskt möte vid större ekonomiska händelserna i livet. Vi
hjälper dig att klargöra svåra begrepp och ge hela bilden av vad du bör tänka på vid
t ex ett husköp. Idag går det att få många lån beviljade digitalt och det är helt okej

Madeleine Ericsson
Privatrådgivare
0143 - 755 05

med rätt nivå av lån, men dessa stora köp kräver sitt möte.
•

Inga frågor är för dumma för att ställa! Det är alltid en första gång för allt och vad
gäller frågor som gäller ekonomi så är det dumt att chansa. Vi finns där för dig!

•

Ta hjälp av oss för att lösa frågor runt t ex pension. Idag är det en förutsättning att
spara själv för att kunna klara sig efter arbetslivet. Att förlita sig på bara den pension
som arbetsgivaren sätter av kan göra att du får en tråkig överraskning när det är
dags att fundera på att trappa ner.
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Lär känna Therese Pettersson
Varför började du på Vadstena Sparbank?
Therese arbetar som privatrådgivare på Vadstena Sparbank sedan 1999. Hon hjälper kunderna med allt från utformning av sparande
och enkel juridik till trygghetsförsäkringar
och bolån.

Den personliga kontakten är något som våra
kunder verkligen uppskattar och värdesätter.
Vi har ständigt ett stort intresse från privatpersoner som vill bli kunder här hos oss.

Varför ska man välja Vadstena Sparbank?
På Vadstena Sparbank tas alla beslut i huset,
styrelsen finns här och vi har förmågan att ta
snabba beslut. Vadstena Sparbank är den
enda banken med huvudkontoret i Vadstena.
Kunden gynnas av närheten till oss och av de
snabba och korta beslutsvägarna. Här känner
vi våra kunder som får ett direktnummer och
de vet vem de får tala med.

Tre snabba råd från Therese
•

Se över så att du alltid har ett buffertsparande på två månadslöner om du skulle bli
arbetslös eller sjukskriven. Det ger dig utrymme att kunna unna dig lite extra när du

Therese Pettersson
Privatrådgivare

vill, och skulle olyckan vara framme så behöver du inte ta ett lån för att få en snabb
lösning.
•

Se över enklare juridik och trygghetsförsäkringar. Det är alltid lättare att lösa sådana
frågor när vardagen lunkar på än när vi står vid ett fullbordat faktum, som tex skils-

0143 - 755 14

mässa eller dödsfall. Våga lyfta frågan!
•

Behöver du snabba pengar? Ta dessa snabba lån hos oss istället för hos andra kreditinstitut. Hos oss får du, med största säkerhet, bättre villkor, och vi hjälper dig på
bästa sätt i och med att vi känner dig.
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Produkt- & tjänsteportfölj
LÅNA | SPARA OCH PLACERA

LÅNA
Bolån
Ska du köpa hus, sommarstuga eller lägenhet eller vill du ändra ditt bolån? Vi hjälper
dig med bostadslånet. Kontakta oss för att ta redan på hur mycket du kan låna, så hjälper vi dig samtidigt reda ut begrepp som bolånetak, amorteringskrav och skuldkvot.
Vi hjälper dig hela vägen genom din viktigaste affär i livet.
Lånelöfte
Lånelöfte är ett löfte från banken om hur mycket du får låna för att köpa bostad. Det är
baserat på din nuvarande situation och inkomst.
Privatlån
Ska du fixa hemma, köpa bil eller nya möbler? Med ett privatlån även kallat blancolån,
kan du ta ett lån utan säkerhet. Du kan ansöka om lån både via kontoret som i din Internet- eller Mobilbank.

SPARA OCH PLACERA
Fonder
Vi har ett stort utbud av både ränte-, bland- och aktiefonder. Vi är pålästa så att vi hittar
produkter som passar dig och dina önskemål.
Aktier
Vårt aktieerbjudande är mycket prisvärt och konkurrenskraftigt. Du har tillgång till de
flesta plattformar till courtage-nivåer som är jämförbara med många konkurrenter.
Kapitalförsäkring/ISK
Hur du ska förvara dina fonder eller aktier är inte alltid helt självklart. Det kan vara både
skattemässiga och juridiska aspekter som avgör vilket som är det bästa förvaret – fråga
oss gärna!
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Produkt- & tjänsteportfölj
PENSION | FÖRSÄKRING | DIGITALA TJÄNSTER
PENSION OCH FÖRSÄKRING
Pension
Ju tidigare du tar tag i din pension, och börjar pensionsspara, desto enklare blir det att
påverka hur du vill leva som pensionär. Har du koll på hur pensionen fungerar och hur
du kan påverka den? Vi hjälper dig på vägen!
Genom att samla din pension hos oss får du bättre överblick. Du kan se din pension från
flera arbetsgivare och får en kontakt för hela ditt sparande. Vi hjälper dig självklart med
flytten!
Personförsäkring
Vi har personförsäkringar för dig och din familj. Arbetslöshet, olycksfall eller sjukdom
kan drabba alla, men med rätt försäkring tryggar du ekonomin för dig och din familj.
Var förberedd om det oförutsedda händer.
Sakförsäkring
Vilken är den bästa hemförsäkringen för dig? Vi har ett flertal olika försäkringar som
du kan välja mellan. Bil, husbil, husvagn, lätt lastbil, släp, snöskoter – hos oss kan du
försäkra de flesta fordon.

DIGITALA TJÄNSTER
Betala räkningar, gör överföringar, skicka pengar, se över dina placeringar. Med våra
digitala tjänster kan du enkelt hålla koll på och hantera din ekonomi.
Internet- och Mobilbank
Med internet- eller mobilbanken kan du betala räkningarna, teckna försäkringar och se
över lånen när det passar dig.
Mobilt BankID
Med Mobilt BankID signerar du dina ärenden enkelt i internetbanken eller vår app. Enkelt att skaffa och enkel att använda.
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Lär känna Carina Ingesson
När började du på Vadstena Sparbank?

Din bank genom hela livet

Carina började på Vadstena Sparbank redan
1988, då i kassan men arbetar sedan 2003
med bolån och försäkringar

Vi träffar ofta kunderna i samband med de
stora händelserna i livet, tex vid köpet av den
första bostaden. Ett bostadsköp är ofta en av
de största ekonomiska transaktionerna man
gör i livet. Det är därför viktigt att man inte
stressar igenom en sådan process, utan istället fokuserar på att få med alla delar.

Den personliga banken
Vadstena Sparbank är en trygg och personlig arbetsplats och familjekänslan genomsyrar hela verksamheten. Vi har många möten
med våra kunder, både personliga samt via
telefon och mail, och vi har även blivit bättre på att finnas tillgängliga digitalt. Kunderna
upplever oss som personliga och känner sig
bekanta med oss efter långa kundrelationer.
Du får, som kund, också ett direktnummer till
din rådgivare, vilket ger en trygghet. Du vet
vem du kommer att prata med nästa gång
och behöver inte dra ditt ärende en gång till,
vilket är vanligt med stora bankers telefonbankssystem.

Vi ser alltid till att lyfta frågan om försäkringar i samband ekonomiska förändringar. Det
kan gälla köp av ny bostad eller bil, nytt jobb
eller ett nytillskott till familjen. Det finns lagkrav på att försäkra din bil, men det är inte
samma sak vad gäller ditt hem eller din person. Vi säkerställer att du är rätt försäkrad för
det som kan uppstå. Vi upplever stor tacksamhet från våra kunder när vi förklarar att
hjälpen de behöver finns här på banken. Det
räcker med en personlig kontakt för att täcka
de flesta behov.

Carinas snabba råd
•

Carina Ingesson
Privatrådgivare

Skjut inte upp att ta beslut om dina försäkringar. Du vet inte när eller om du kan tänkas
behöva hjälp.

•

Våga lyfta frågan om hur ditt försäkringsskydd ser ut. Även om du kommer till oss för lån
av en ny bil - ta även ett samtal om hur ditt övriga skydd ser ut. Vi kan själva mycket om
försäkringar och är det större eller svårare frågor, har vi en specialist på försäkringar på

0143 - 755 06

plats några dagar per månad för att kunna tillgodose även det.
•

Våga dela med dig av dina funderingar. Du behöver inte själv vara någon expert. Alla frågor
är välkomna. Vi kan komma fram till en ännu bättre lösning.
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Lär känna Patrik Berg
Hur länge har du jobbat på Vadstena
Sparbank?
Patrik bor i Vadstena med sin familj, men
är ursprungligen från Askersund. Patrik
började på Vadstena Sparbank 2018 och
har sedan dess arbetat som privatrådgivare, men på senare tid även som företagsrådgivare.

Vadstena Sparbank har även en stark lokal förankring och med den så kallade
”sparbanksidén” ger vi tillbaka mycket till
bygden. Vi värnar om det lokala näringsoch föreningslivet och gör skillnad på orten.

Vilka är Vadstena Sparbanks främsta
styrkor?
Alla trevliga och engagerade medarbetare är en styrka – hela vägen från styrelsen
till personalen på banken. Arbetsglädjen
som finns hos oss går att ta på och den
sprider sig vidare till kunderna.

Tre snabba råd från Patrik

Patrik Berg
Privat- & företagsrådgivare
0143 - 755 07

•

Börja spara i tid, även om det är bara är en hundralapp i månaden. Det gör skillnad.

•

Undvik att handla när du saknar pengar på kontot, speciellt mindre saker. Har du inte
pengar på kontot för den önskade semesterresan, anpassa till något som passar
plånboken istället. Det känns bättre i det långa loppet.

•

Titta över ditt försäkringsskydd.

•

Kom till oss tidigt om du behöver hjälp. Då finns det större chans att vi kan hjälpa dig
på bästa sätt med dina lån. Vi upplever ibland att vi kommer in för sent och får då
sämre förutsättningar för att ordna upp situationen på det optimala sättet. Vi hjälper
dig mer än gärna.

16

17

Lär känna Camilla Dahlström
Bankmänniska från grunden

Vad är Vadstena Sparbanks styrka?

Camilla har jobbat på Vadstena Sparbank
sedan mars 2018. Hon har tidigare jobbat
många år i en större bank i Östergötland
med olika typer av bankfrågor och på olika
kontor.

Vi på Vadstena Sparbank följer gärna kunden genom hela livet; allt från barnsparande,
placeringar, bostadsfinansiering, sparande
till uttag av pension. Korta och snabba beslutsvägar genomsyrar vårt arbetssätt. De
som fattar kreditbesluten känner marknaden väl. Vi är ett gäng engagerade kollegor
som gillar att hjälpa och serva våra kunder.
Det ska kännas enkelt att vara kund i Vadstena Sparbank.

Varför började du jobba på Vadstena
Sparbank?
Att arbeta med och försvara titeln, - ”banken
med de mest nöjda kunderna” är det mest
tillfredställande man kan tänka sig. Det är
roligare att arbeta i en miljö där man känner
att allt genomsyras av att kunden i första
hand är nöjd – att det primära syftet med
kontakten inte är för att framföra klagomål.
Det är roligt och utvecklande att jobba med
olika typer av kunder; hjälpa till, skapa relationer och skapa individuella lösningar för
varje kunds behov. Detta stämmer väl överens med Vadstena Sparbanks ledord, personlig och nära.

En viktig del av bankens verksamhet är att
del av dess vinst återinvesteras i bygden.
Exempel på det kan vara Livsstilprojektet på
högstadieskolan i Vadstena, sponsring, gåvor och event för allmänheten på olika sätt.
En viss del av vinsten återinvesteras i bygden. Tex Livsstilprojektet och ekonomisk
fortbildning på högstadieskola i Vadstena,
sponsring, gåvor och event till allmänheten
såsom nationaldagsfirande i hamnparken i
Vadstena.

Tre snabba råd från Camilla

Camilla Dahlström

•

Börja spara tidigt - även små summor kan bli stora.

Privatrådgivare

•

Se över ditt försäkringsskydd. Vad ingår i din anställning? Vad bör du teckna själv;
sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

0143 - 755 04
•

Ta hjälp av oss för att göra en försäkringsgenomgång.

•

Glöm inte att spara till din pension! Risken är annars att det blir stor skillnad mellan slutlön och det du får ut i pension. Vi hjälper dig att hitta rätt sparande.
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