Erbjudande till dig som köper
bostad i BRF Uppsala View

danskebank.se

Erbjudande till dig som bor i BRF Uppsala View
Du bestämmer själv var du vill bli kund – Online eller via vårt kontor i Uppsala..
Rådgivning är tillgänglig alla dagar i veckan via din dator eller på kontoret mån –fre, du
väljer. Byter du bank till oss ger vi dig ett bra erbjudande. Kontakta oss gärna om du har
frågor eller vill bli kund!

Bolån
Du får för närvarande per 2016-09-14, 0,70 procentenheter rabatt på Bolån med 3månaders bindningstid., min lånevolym 1 miljon. Erbjudandet förutsätter att du samlar alla
dina bankaffärer hos oss. Se aktuell ränta på danskebank.se/bolan. Rabatten gäller ett år
i taget. Kontakta oss för aktuellt erbjudande på bundna räntor 1-10 år. Vid behov kan vi
erbjuda räntefria handpenningslån vilket förutsätter helkundsrelation.
Vi rekommenderar låneskydd som är två försäkringar som tecknas tillsammans eller
var och en för sig. Du kan försäkra både löpande betalningar vid exempelvis sjukdom och
arbetslöshet, alternativt ett större engångsbelopp till efterlevande. Du får tre månaders
gratis Låneskydd.

Kontakt

0,70%
rabatt

Bli kund via:
www.danskebank.se
eller
ring 018 – 490 00 30
för Uppsala kontoret.

Vardagsekonomi
För din vardagsekonomi väljer du något av våra tre kontopaket; Danske Platinum, Danske Guld eller Danske
Silver. De innehåller det du behöver i din vardag. Ju högre förmånsnivå, desto lägre pris betalar du. Vi bjuder
på första året! Läs mer om kontopaketen på kommande sidor.

Spara och placera
Hos oss kan du spara på konton, i fonder och värdepapper. Du kan flytta med fonder du idag har hos andra banker
och fondbolag utan att de säljs och på så sätt undvika eventuella skattekonsekvenser. Investeringssparkonto är
en skattemässigt fördelaktig sparform som har blivit uppskattad för såväl kort som lång sikt.

Pension och försäkring
Omfattas du av kollektivavtal kallas din tjänstepension för avtalspension. Vårt pensionsbolag Danica Pension
har som enda fondbolag lyckats uppfylla kraven för att bli valbart inom alla avtalspensionsområden. Väljer du
Danica får du tillgång till noggrant utvalda fonder från flera olika fondbolag och du kan följa värdeutvecklingen
i internetbanken. Du kan också välja att flytta tidigare sparat pensionskapital till Danica.
I samarbete med Moderna Försäkringar kan vi erbjuda förmånliga sakförsäkringar - och upp till 20 % rabatt
på dina försäkringspremier om du samlar dem hos Moderna Försäkringar.

Erbjudandet gäller om du samlar dina
bankaffärer hos oss. Krediten förutsätter
sedvanlig kreditprövning.

Så här fungerar Danske Förmånsprogram
Din totala affärsvolym hos oss avgör vilken förmånsnivå du är på. Lån, pensionssparande, sparande och placeringar
– allt räknas. Om ni är fler i hushållet, kan du och din partner enkelt registrera er som Hushåll. Då räknas era affärsvolymer
ihop och ni kan båda uppnå fler förmåner. Du kan läsa mer om Danske Förmånsprogram på danskebank.se.

Förmåner

Förmånsnivå 1

Förmånsnivå 2

Förmånsnivå 3

Förmånsnivå 4

Total affärsvolym

Total affärsvolym

Total affärsvolym

Total affärsvolym

från 2 500 000 kr
och uppåt

750 000 till
2 500 000 kr

100 000 till
750 000 kr

upp till 100 000 kr

Finansiell planering



Egen personlig rådgivare





Personlig kapitalrådgivare, vid placeringsbart kapital över 1 mio





Tre månader gratis låneskydd





Rabatt på bolåneränta







Ingen uppläggningsavgift vid flytt av bolån till oss







Upp till 20 % rabatt på sakförsäkringar som
exempelvis hem-, bil- och personförsäkringar







Bonus vid f lytt av pensionssparande till oss









Rådgivning anpassad till din livssituation









Förmånsnivå 1

Förmånsnivå 2

Förmånsnivå 3

Förmånsnivå 4

Danske Platinum

129 kr/mån

139 kr/mån

159 kr/mån

179 kr/mån

Danske Guld

39 kr/mån

49 kr/mån

59 kr/mån

69 kr/mån

Danske Silver

29 kr/mån

29 kr/mån

29 kr/mån

29 kr/mån

Kontopaket

Vilket kontopaket passar dig bäst?
För din vardagsekonomi väljer du något av våra tre kontopaket; Danske Platinum, Danske Guld eller Danske
Silver. De innehåller allt du behöver i din vardag. Ju högre förmånsnivå, desto lägre pris betalar du. Du kan
läsa mer om kontopaketen på danskebank.se.

Vårt mest
exklusiva
paket

Danske Platinum
För dig som vill ha något extra för dig och din familj

Vårt mest
populära
paket

Danske Guld
 Konton

 MasterCard Bankkort

 MasterCard Bankkort

 MasterCard Platinum med 0,7 % i bonus

 MasterCard Guld med 0,3 % i bonus

 Familjekort MasterCard Platinum

 Appar för mobil och tablet

 Appar för mobil och tablet

 Internetbank

 Internetbank
 Internetdepå

 Internetdepå
 Reseförsäkring

 Extra bra reseförsäkring

 Stoppservice

 Concierge service

 ID-skydd

 Priority Pass till flygplatslounger

 Web clean up

 ID-skydd
 Web clean up

Du kan läsa mer om allt som ingår i kontopaketen på
danskebank.se

Danske Silver

Komplett med moderna trygghetstjänster

 Konton

 Stoppservice

Vårt
baspaket

Basutbudet för din vardagsekonomi








Konton
MasterCard Bankkort
MasterCard Direkt
Appar för mobil och tablet
Internetbank
Internetdepå

