PLUS

Den GEBYRFRI konto - for dig i alderen 18 - 27 år

DINE FORDELE

FOCUS PLUS er vores tilbud til dig i alderen 18 - 27 år.
Vi har FOCUS på dig og dine behov, og vi er aldrig længere væk
end et opkald eller en e-mail.
FOCUS PLUS er lig med særbehandling.
Du får for eksempel en fordelagtig rente
på din lønkonto og din egen personlige
rådgiver.
Lev dine drømme ud
Vi vil gerne hjælpe dig med at leve dine
drømme ud, hvad enten det måtte være
at rejse, flytte hjemmefra, købe bil eller
din første bolig. Og vi står klar til at bakke
op om dine valg og finde en løsning, som
gør det økonomisk muligt for dig at føre
drømmene ud i livet.
Vi vil gerne sikre os, at du kommer så
godt fra start som muligt. Derfor bliver du
inviteret til et møde, når du fylder 18, 21
og 25 år, hvor vi sammen kan danne os et
overblik over din økonomi.

Sådan får du FOCUS PLUS fordelene
Du kan få adgang til alle fordelene, hvis
du:
 Er mellem 18 - 27 år
 Har din primære lønkonto og din
NemKonto hos os.
 Anvender netbank, mobilbank og
e-Boks, som alle er gratis

 FOCUS PLUS XTRA lønkonto
med en høj indlånsrente*
 Din egen personlige rådgiver
 Ingen kontogebyrer
 Gratis hjælp til dit første budget
 Gratis boligberegning i forbindelse med køb af egen bolig
 Gratis oprettelse af FOCUS
PLUS lån eller FOCUS PLUS
kredit på op til 50.000 kr. til en
favorabel rente**
 Gratis Visa/Dankort eller
MasterCard Silver Debit
 Gratis individuelt design på dit
første kort
 Gratis valutaveksling (A-valuta)
 Gratis hævning i alle danske
pengeautomater
 Gratis netbank, mobilbank,
beskedservice og e-Boks
 Gratis forsikringstjek

VENDSYSSEL BOLIGOPSPARING
Du kan få oprettet en Vendsyssel
Boligopsparing, som gør det lettere
for dig at spare op til din drømmebolig.

Med vores selvbetjeningsløsninger får du
nem og hurtig adgang til banken, uanset
hvor du befinder dig.
Det første skridt til at blive FOCUS PLUS
kunde er at aftale tid til en gratis og uforpligtende snak med en af vores rådgivere.

Kontakt din rådgiver, og hør
mere om kontoen

* Du kan oprette én lønkonto med favørrente
pr. CPR-nr.

www.sparv.dk
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** I henhold til individuel kreditvurdering.

