Erbjudande till boende i Havskanten
i samarbete med Derome Bygg & Mark
Datum: 2018-04-19

Ett brett erbjudande till dig som nyinflyttad i Havskanten
Värdefull rådgivning till dig ska flytta
in en nyproducerad bostad

Bolån och privatlån

Pension och försäkring

Daglig ekonomi

Sparande och placering

Bil - och båtlån
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Sparande och placering
Fonder

Aktier

• Cirka 90 miljarder euro förvaltades av Danske
Invest 2016. Kapitalet fördelades på mer än
500 fonder

• Handla på 17 börser i 15 länder

• Över1700 fonder i vårt utbud

• Några av marknadens lägsta avgifter
• Prenumerera på aktienyhetsbrev och
makronyheter

• Specialister inom sparande och pension

Daglig ekonomi

Hållbarhet

• Egen personlig rådgivare *

• Vi arbetar med hållbarhet utifrån både
kundperspektiv och arbetsgivarperspektiv

• 20 % rabatt på juridiska tjänster hos Avtal24**
• Rabatt på betalkort och andra produkter/tjänster
• Digitala tjänster och hög tillgänglighet

• Vi ställer tydliga krav såväl innan vi finansierar och
investerar i andra bolag
• Vi vill förändra genom dialog och tror på långsiktig
förändring
• Hållbara investeringsalternativ

* Kunder med en affärsvolym om minst 750 000 kr. ** Affärsvolym över 2 500 000 kr.

3

Pension och försäkring
Danica Pension – Danske Banks pensionsbolag
• Det enda pensionsbolaget som är valbart inom
alla kollektivavtal
• Fri flytträtt — unikt på marknaden!
• Oberoende urval — ensamma om det i Sverige
• Hög kompetens — pensionsspecialister
• Flyttbonus — när du flyttar din tjänstepensionen

Försäkring
• Upp till 20% rabatt genom Moderna försäkringar
• Kostnadsfritt låneskydd i tre månader via BNP Paribas Cardif
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Våra förmånsnivåer
Genom att samla mer hos oss kan du nå en högre förmånsnivå. Är ni fler i hushållet kan du
och din partner enkelt registrera er som Hushåll i Hembanken. Då räknas era affärsvolymer ihop.
Observera att din partner alltid har rätt till samma erbjudande!

+
Lån

+
Pension

+
Sparande

Placeringar

Förmånsnivå 1

Förmånsnivå 2

Förmånsnivå 3

Förmånsnivå 4

Mer än 2 500 000 kr

750 000 kr – 2 500 000 kr

100 000 kr -750 000 kr

Mindre än 100 000 kr
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Stärk din ekonomi med förmånliga villkor på dina nya bolån
Ansök om ett lånelöfte och få svar direkt!

För dig som har behov av flexibilitet i din låneportfölj, vill uppnå trygghet genom att binda delar av lånet eller för
dig som vill kunna ha en låneportfölj med olika löptider.
Listpris fn* (20180419) är 2,04%

Förmånsnivå 1

Förmånsnivå 2

Förmånsnivå 3

Förmånsnivå 4

Bolån Premium ( 3 mån ränta)

Rabatt 0,70%

Rabatt 0,50%

Rabatt 0,20%

Rabatt 0,00%

Exempel effektiv ränta: 3 månader 1,44 %. Effektiv ränta 1,45 %. Ex 2 Mkr/50 år, totalt 2 721 198 kr . Observera att Bolån Online inte ingår i erbjudandet.

Listpris fn* (20180419) är 1,85%

Förmånsnivå 1

Förmånsnivå 2

Förmånsnivå 3

Förmånsnivå 4

Bolån Fast 3 år

Rabatt 0,30%

Rabatt 0,26%

Rabatt 0,15%

Rabatt 0,00%

Som säkerhet för lånet används pant i en familjs fastighet eller bostadsrätt. Vi erbjuder enbart bolån i svenska kronor.
Har man sin huvudsakliga inkomst i andra valutor än svenska kronor eller har en stor del av sina tillgångar i andra valutor
klassificeras en bostadskredit som ges i svenska kronor som en bostadskredit i utländsk valuta. Vi har dessvärre inte möjlighet
att erbjuda bostadskredit i utländsk valuta.

Kreditgivare: Danske Bank Sverige, 516401-9811,
Norrmalmstorg 1, Box 7523, 10392 Stockholm.
*

Alla räntor är för närvarande.
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Vi hjälper dig hitta rätt lösning
Oavsett förmånsnivå kan du välja mellan tre kontopaket med tjänster för din vardagsekonomi — Danske Platinum, Danske Guld eller Danske Silver.

Mest
exklusivt

Danske Platinum

Mest
populärt

För dig som vill ha något extra

Danske Guld

Baspaket

Moderna trygghetstjänster

Kostnadsfrittförsta året!

Danske Silver
Basutbudet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konton
MasterCardBankkort
Wrapp
Familjekort MasterCard Platinum
Appar för mobil och tablet
Internetbank
Internetdepå
Extra bra reseförsäkring
Concierge service
Tillgång till flygplatslounger
Stoppservice
ID-skydd
Web clean up

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konton
MasterCardBankkort
Wrapp
Appar för mobil och tablet
Internetbank
Internetdepå
Reseförsäkring
Stoppservice
ID-skydd
Web clean up

•
•
•
•
•
•

Konton
MasterCardBankkort
MasterCardDirekt
Appar för mobil och tablet
Internetbank
Internetdepå

•
•
•
•

Förmånsnivå 1 — 129 kr/mån
Förmånsnivå 2 — 139 kr/mån
Förmånsnivå 3 — 159 kr/mån
Förmånsnivå 4 — 179 kr/mån

•
•
•
•

Förmånsnivå 1 — 39 kr/mån
Förmånsnivå 2 — 49 kr/mån
Förmånsnivå 3 — 59 kr/mån
Förmånsnivå 4 — 69 kr/mån

•
•
•
•

Förmånsnivå 1 — 29 kr/mån
Förmånsnivå 2 — 29 kr/mån
Förmånsnivå 3 — 29 kr/mån
Förmånsnivå 4 — 29 kr/mån

Våra konton omfattas av den statliga insättningsgarantin.

!

Trygg på nätet. Våra kontopaket innehåller även tjänster för din personliga och finansiella trygghet. Med Web Clean Up kan du ta du bort oönskat innehåll på
nätet om någon exempelvis kapat din e-post eller Facebook-konto
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Övriga tjänster som ingår i erbjudandet
Du kan även ansöka om ett privatlån mellan 10 000 och 300 000 kr och betala tillbaka lånet på 1 till 10 år.

Danske Direktlån har fn* (20180419) ett listpris på 6,50% *

Privatlån

Förmånsnivå 1

Förmånsnivå 2

Förmånsnivå 3

Förmånsnivå 4

Rabatt 2,00%

Rabatt 1,75%

Rabatt 1,50%

Rabatt 1,00%

* Den effektiva räntan är 5,10 % vid lån på 100 000 kr med 5 års amorteringstid, uppläggningsavgift 595 kr, aviavgift 10 kr, årsränta på 4,50 % och
månadsbetalning. Totalt 112 632 kr. För produkten Direktlån krävs att du har ett kontopaket i banken.

Du erbjuds en förmånlig ränta på bil- och fritidskrediter som omfattar ny finansiering av såväl personbil som MC,
husvagn/husbil eller båt inköpt via återförsäljare. Din kontantinsats ska vara minst 20 procent av bilens kontantpris.
Bil-och Båtlån fn* (20180419)

Bil- och båtlån

Förmånsnivå 1

Förmånsnivå 2

Förmånsnivå 3

Förmånsnivå 4

1,99%*

1,99%*

1,99%*

1,99%*

*Den effektiva räntan är 2,80 % vid ett lån på 100 000 kr med 5 års amorteringstid, en uppläggningsavgift på 248 kr, aviavgift 35 kr, årsränta på 1,88 %
och med månadsbetalning. Totalt 107 200 kr.

Sparkonto XL fn* 0,20% (20180419)

Sparkonto XL

*

För närvarande.

Förmånsnivå 1

Förmånsnivå 2

Förmånsnivå 3

Förmånsnivå 4

+ 0,20%

+ 0,20%

+ 0,20%

+ 0,20 %
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Det är enkelt att byta bank
Vi hjälper dig hela vägen och ser till att du får allt på plats — och du får löpande information via sms!

Du berättar för oss
vad du vill flytta

Vi sköter kontakten med
din gamla bank

Du får löpande information och
bekräftelse när allt är på plats
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Vill du veta mer om hur vi kan
hjälpa dig att uppnå dina mål?
Ta del av erbjudandet med BankID redan nu:
https://danskebank.se/erbjudandekod

Personlig kontakt i både moderna och
traditionella kanaler
–

nå oss på chatten, internetbanken,
mobilappen, telefon, digitala möten
och våra kontor.

Hög tillgänglighet
– Du når oss på telefon dygnet runt. Personlig
hjälp med nästan alla bankärenden.

Erbjudandekod: 9IDCDGI1
Stort utbud av moderna digitala lösningar
för enkel hantering av bankärenden.

Välkommen att kontakta oss på:
0752-48 45 42

–

Var en av de första i norden att betala med
din klocka.

Kundnöjdhet är vår främsta drivkraft
–

Vi utmanar marknaden genom att låta
kunderna vara med och utveckla banken.
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