Kontakta oss gärna.
Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda dig, hör gärna av dig till oss.
Mer information hittar du även på www.salasparbank.se/premium
Välkommen!
Juridik
Anders Lygdman
Chef Private Banking
och Premium
0224-850 59
anders.lygdman@salasparbank.se

Familjens Jurist
0771-771 070
www.familjensjurist.se

Lexly
0771-24 00 24
www.lexly.se/salasparbank

Premiumrådgivare
Marcus Gynt
Premiumrådgivare

Ann-Sofi Englund
Premiumrådgivare

0224-850 76
marcus.gynt@salasparbank.se

0224-853 72
ann-sofi.englund@salasparbank.se

Martina Forsberg
Premiumrådgivare

Marie Bengtsson
Premiumrådgivare

0224-850 38
martina.forsberg@salasparbank.se

0224-850 18
marie.bengtsson@salasparbank.se

Rådgivningstjänst
Premium
Tillsammans får vi din ekonomi att växa på ett sunt och hållbart sätt.

salasparbank.se

Sala Sparbank

salasparbank

0224-850 00

Premium kostar

Din rådgivare hjälper dig i olika
livskeden och frågeställningar:
Kapitalförvaltning
Hur mycket ska jag ha i buffert?
Betala av lån eller investera?
Vilka investeringar passar mig?
Förändringar i marknaden? Realisera
vinst och/eller förlust?
Pensionsplanering
Hur mycket får jag i pension?
Behövs kompletterande
pensionsparande?
Köpa boende
Hur mycket kan jag låna?
Begära uppskov eller skatta nu?
Bunden eller rörlig ränta? Vad händer om någon blir sjuk eller arbetslös?
Bli sambo
Hur delar vi utgifterna mellan oss?
Kvittning mellan partners? Vi har
olika kontantinsats? Vad händer vid
separation?Samboavtal nödvändigt?
Gifta sig
Behövs äktenskapsförord?
Vad blir gemensamma tillgångar
och skulder? Hur gör man vissa
tillgångar till enskild egendom?

Du
Din familj
Din verksamhet

Få tillökning
På vilket sätt ska jag spara till mina
barn? Barnförsäkringar?
Särkullbarn, testamente?
Skilja sig/separera
Hur delar vi tillgångarna?
Kan jag behålla nuvarande boende
själv? Hur blir det med våra försäkringar?
Flytta/vistas utomlands
Köpa hus utomlands, hur fungerar
det? Vad ska man tänka på om man
flyttar utomlands som pensionär?
Dödsfall, arv och gåva
Vad händer om någon av oss dör?
Kan jag behålla huset själv?
Hur ärvs pengarna i vår familj?
Avtal24
Vu har ett samarbete tillsmmans med
Avtal24 som erbjuder 20% rabatt på
avtalsskrivning online, samt juridisk
rådgivning via telefon och video till ett
fast pris.

Investeringsrådgivning
Pension
Försäkring
Finansiering
Juridik

Din rådgivare
& specialister

165 kr/mån

Som Premiumkund får du:
Egen licensierad rådgivare
Som Premiumkund har du tillgång till våra mest kvalificerade rådgivare med
begränsat antal kunder och med kompetens och befogenheter att ge dig råd i
alla typer av placeringsfrågor. Oavsett om det handlar om värdepappersaffärer,
krediter, pensioner eller bolån får du professionell, saklig och personlig
vägledning. Genom din rådgivare har du också tillgång
till bankens samlade kunnande inom placeringar och analyser.
Rådgivning med ett större produktutbud
Ett nära samarbete mellan rådgivare och värdepappersspecialist ger större
möjlighet
att skräddarsy din portfölj efter dina behov med hjälp av fler produkter på
värdepappersmarknaden.
Betal- och kreditkort Guld
Med betal- och kreditkort MasterCard Guld får du tillgång till många av de
tjänster som behövs för en tryggare och smidigare vardagsekonomi. I kortet
ingår en mängd förmåner som du har nytta av både i vardagen och på resan.
Ordinarie pris för kortet är 495 kr/år.
Exklusiva event
Du bjuds in till en rad olika spännande events under året, med varierande riktning.

