Välkommen till
Private Banking

Engagemang och kunskap
Hos oss är du en del av en gemenskap,
där du har tillgång till några av marknadens
mest slipade rådgivare.
Vi finns där du finns – och vårt lokala engagemang ger oss god
förståelse för dina unika förutsättningar och önskemål.

Private Banking på Bergslagsmål
Vi tror på kraften i det lokala engagemanget. Därför
erbjuder vi Sveriges mest lokala Private Banking.
Vår närhet till våra kunder är inte bara en viktig utgångspunkt för goda
relationer. Bättre vetskap om din verklighet gör att vi kan ge dig ännu
bättre service.

En rådgivare

Hos oss får du tillgång till en egen licensierad rådgivare. Tillsammans
utvecklar vi kontinuerligt din ekonomi, i linje med dina mål och drömmar.
Samma kontaktperson ger dig dessutom tillgång till bankens alla olika
specialister. De hjälper dig med både din vardagsekonomi och dina långsiktiga finansiella planer.
Vi säkerställer att våra rådgivare löpande utbildas och utvecklas. Vid behov
tar vi också in kompetens utifrån för att du alltid ska få bästa möjliga service.

Bergslagens Sparbank i samhället

Bergslagens Sparbank har idag runt 34 000 privatkunder och 4 000 företagskunder och vi är 45 anställda som möter kunderna på något av våra
åtta bankkontor.
Vi är övertygade om att ökad hållbarhet i affären ger våra kunder ett ökat
mervärde. Tillsammans bygger vi en mer hållbar affärsverksamhet och vi
tar en aktiv roll för ett bättre samhällsklimat. Vi arbetar för ett minskat eget
avtryck, samtidigt som vi uppmuntrar våra kunder att spara hållbart. Vi
uppmuntrar även våra företagskunder att utveckla sitt hållbarhetsarbete.
Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. I kampen om ett mer hållbart samhälle vet vi att alla insatser räknas och gör skillnad. Tillsammans
med våra kunder jobbar vi aktivt för att säkerställa en hållbar hembygd
för framtida generationer.

Stående från vänster: Heléne Wiberg och Lars Berglund.
Sittande från vänster: Henrik Mejsten, Ulf Eriksson och Annica Johansson.
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Private Banking för dig
I drygt 150 år har vi haft förmånen att arbeta med kunder som har utvecklat verksamheter och skapat värden
– för Bergslagen, sina medarbetare och sig själva. Vårt
erbjudande riktar sig just till er.
Beroende på i vilken fas i livet som du befinner dig i
kopplar din personliga Private Banker in den kompetensen som bäst motsvarar dina behov.
Om du är en företagare kommer vårt erbjudande givetvis också att omfatta de delar av din ekonomi som rör
företaget. Din Private Banker hjälper dig med företagets
kapitalförvaltning och våra kunniga företagsrådgivare
tar hand om företagets övriga behov av råd, tjänster
och produkter.
Siktar du på expansion står till exempel våra finansieringsspecialister till ditt förfogande. Oavsett vad du har
för framtidsplaner med ditt företag kan vår ägarplaneringsspecialist hjälpa dig.
Det ingår givetvis också de som kan hantera frågor
som, din vardagsekonomi, likviditetshantering, placeringar och skatt.
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Specialister

Genom din rådgivare får du tillgång till specialister
och våra samarbetspartners. Vi har specialister inom
skatt, ägarplanering, stiftelser, affärs- och familjejuridik,
skog- och lantbruk, hållbara investeringar, säkerhet,
försäkringar och företag.

Trygghet – nu och i framtiden

Vi skräddarsyr försäkringslösningarna som tryggar
både din och familjens framtid och ekonomi.

Placeringsrådgivning är kärnan i vårt
erbjudande. Tillsammans gör vi en
långsiktig plan för hur ditt kapital ska
förvaltas och utvecklas.

Vad ingår i Private Banking?
I nedanstående bild kan du se vilka delar som ingår.
Du, din familj och din verksamhet
Din rådgivare
Behovsanalys - Finansiell plan - Investeringsrådgivning
Exklusiva Private Banking erbjudanden

Specialisttjänster

• Licensierad rådgivare

• Ägarplanering

• Investeringsstrategin
– månatliga placeringsrekommendationer

• Pension och försäkringar

• Daglig marknadsinformation med analyser och
aktierekommendationer

• Stiftelsetjänster

• Bolån och andra finansieringslösningar

• Skog och lantbruk
• Företagsrådgivare

• Förmånliga sakförsäkringar

• Familjejuridik*

• Säkerhetslösningar

• Skattejuridik*

• Möjlighet till exklusivt korterbjudande
• Inbjudningar till aktiviteter, event och nätverksträffar
• Private Banking-nyhetsbrev 10 gånger/år

• Fastighetsvärdering

• Företagsförmedling*
* Erbjuds via våra samarbetspartners
och debiteras av dem.

Nya kontakter i ett unikt nätverk

Som kund hos oss blir du en del i ett unikt nätverk
av kapitalstarka personer och framgångsrika
entreprenörer.
Här kan du hitta värdefulla kontakter för spännande
affärer och givande umgänge.
Vi kommer att bjuda dig till evenemang som berikar
dina kunskaper och ger dig nya kontakter.
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Tjänster för en smidig vardag
För att ekonomin ska fungera är det
viktigt med rätt lösningar.
Tillsammans går vi igenom din vardagsekonomi
och ger förslag på lösningar som passar dig och din
livssituation. Det kan handla om kort-, kredit-, betalnings- och finansieringslösningar.

Vårt arbetssätt inom
Private Banking

Som Private Banking-kund har du även telefonbanken
och personlig service – dygnet runt.
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Behovsanalys
Nuläge

Investeringsrådgivning

Kärnan i vår rådgivning är att vi lär känna dig, för att
förstå dina unika förväntningar. Din egen rådgivare hjälper dig att skapa så goda möjligheter som möjligt att nå
dina mål. Vi är med dig hela vägen – från den inledande
behovsanalysen till den kontinuerliga uppföljningen.
I vissa fall är avkastning viktigast, i andra situationer
är det riskminimering. I båda fallen är den personliga
vägledningen den gemensamma nämnaren för att
kunna fatta rätt beslut.
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Regelbunden
avstämning
Uppföljning

2

Förslag och
genomförande
Finasiell
planering

Det är här vi kommer in i bilden. Förutom att vi har
svårslagen kompetens och erfarenhet är vi dessutom
lokalt förankrade – det går att få tag på oss när du behöver hjälp.
Med utgångspunkt från dina mål och din riskprofil tar
vi tillsammans fram en strategi för hur dina tillgångar
ska förvaltas. Med den som grund får du specifika råd
och placeringsförslag. Du och din rådgivare har sedan
återkommande rådgivning med översyn av portföljen.
Via våra digitala kanaler får du som kund också möjlighet att dagligen ta del av marknadskommentarer,
prognoser och analyser.
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Bankens samlade kompetens
och expertis

Genom din Private Banking-rådgivare får
du tillgång till bankens alla specialister och
samarbetspartners utifrån dina behov,
önskemål och förutsättningar.

Det här är Bergslagens Sparbank AB
Historisk bakgrund

Investering i samhället

Verksamhet idag

Två goda exempel

Vårt erbjudande

Högstadie-och gymnasieelever rustar vi för framtiden via initiativet Ung Ekonomi; genom kostnadsfria
föreläsningar ger vi ungdomar insikt om hur privatekonomisk kunskap och medvetna val ökar möjligheten
att nå sina mål och drömmar.

Bergslagens Sparbank har en lång lokal tradition
som startade redan 1835 då Nora Sparbank stiftades. Bergslagens Sparbank AB bildades år 2000 när
Bergslagens Sparbank och Föreningssparbanken slog
samman sina verksamheter i Lindesberg, Nora och
Ljusnarsbergs kommuner. Banken ägs idag till 100 %
av Sparbanksstiftelsen Bergslagen.

Bergslagens Sparbank AB är idag den ledande banken
i Bergslagen med åtta kontor i kommunerna Ljusnarsberg, Lindesberg, Nora och Storfors. I Lindesberg ligger
även huvudkontoret och Private Banking-kontoret.

Banken har idag drygt 40 000 privatpersoner, företag,
organisationer och lantbruk som kunder. Bankens privat- och företagsrådgivare erbjuder en personlig och
individuellt anpassad rådgivning utifrån kundens behov.
Förutom rådgivning och lösningar inom traditionella
bankområden som in- och utlåning erbjuder banken
också rådgivning för pensioner och försäkringar.

Våra värderingar

Vårt viktigaste uppdrag är att leva upp till, och helst
överträffa, våra kunders förväntningar på oss, både
som bank och som en del i samhället vi verkar i. Därför
är vi måna om att alltid vara trovärdiga, engagerade
och sympatiska i det vi gör.

Förändringen till en enda lokal ägare gynnar bygdens
utveckling genom att stiftelsen uppbär hela bankens
aktieutdelning, vilket ger ett ökat ekonomiskt tillskott
för stiftelsens verksamhet. Stora delar av utdelningen
från aktieinnehavet i banken använder stiftelsen till
att stödja och utveckla projekt inom idrott, kultur och
näringsliv i regionen.

Lära unga ekonomi

Under ett läsår är bankens rådgivare ute i skolorna i
vårt område och ger Ung Ekonomi-föreläsningar för
omkring 500-1 000 elever.

Ung Företagsamhet
Framtidens entreprenörer finns bland dagens unga.
Därför samarbetar vi med organisationen Ung Företagsamhet, en ideell organisation som utbildar i entreprenörskap och företagande i grund- och gymnasieskolan.
Genom att under ett läsår starta, driva och avveckla
ett UF-företag får gymnasieeleverna prova på livet
som företagare. Hos oss får de träna på att vara företagskunder i banken.
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Välkommen till oss

Heléne Wiberg

Chef Private Banking
0581-880 25
helene.wiberg@bergslagenssparbank.se

Henrik Mejsten

Private Banker
0581-880 62
henrik.mejsten@bergslagenssparbank.se

Telefonbanken,
personlig service
Öppet dygnet runt

Tel: 0771-22 11 22

Ulf Eriksson
Private Banker
0581-880 64
ulf.eriksson@bergslagenssparbank.se

Annica Johansson

Private Banker
0581-880 65
annica.johansson@bergslagenssparbank.se

Vårt lokala kundcenter
Måndag - onsdag 08.30-16.45
Torsdag 08.30-17.45
Fredag 08.30-15.30

Lars Berglund

Private Banker
0581-880 68
lars.berglund@bergslagenssparbank.se

Kundcenter Företag

Öppet alla dagar 07.00-23.00
Tel: 0771-33 44 33

Telefon: 0581-880 00
E-post: info@bergslagenssparbank.se

