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Analyse: Spar Nord lancerer Danmarks bedste studiepakke
Flere af landets største banker er klar med høje indlånsrenter i deres tilbud til de godt
352.703 studerende, der i den kommende tid går i gang med en erhvervs- eller videregående uddannelse.
Når flere end 352.700 studerende i den kommende tid lader sig indskrive på en erhvervs- eller videregående uddannelse, så er landets største banker klar til at tilbyde dem attraktive renter og
fordele, hvis de studerende sætter deres opsparing i banken.
En ny analyse fra rådgivningsvirksomheden Mybanker.dk viser, at med 3 procent i rente og fri afbenyttelse af den populære streamingtjeneste HBO Nordic i 6 måneder har Spar Nord det samlet
set bedste tilbud til landets studerende mellem 18 – 30 år. Sparekassen Vendsyssel tilbyder 3 procent i rente uden ekstra fordele, mens VestjyskeBANK tilbyder 2,25 procent i rente med tilskud til
studiebøger.
Mybanker: Økonomisk gevinst
Partner i Mybanker.dk John Norden opfordrer alle studerende til at gøre brug af bankernes høje
renter på studiepakker og dertilhørende fordele, da alene renterne årligt kan give et kontant afkast
på op mod 600 kroner.
- Den høje rente kan give de studerende et positivt indtryk af værdien af at have en opsparing, og
hvordan pengene kan være med til at finansiere oplevelser for de unge senere hen i livet. I en tid,
hvor renten på almindelige indlånskonti er nedadgående, er det derfor en oplagt mulighed for de
studerende at benytte sig af de tilbud, der er på markedet, siger John Norden.
Stigende økonomisk ansvarlighed
Lanceringen af Spar Nords studiepakke kommer som en konsekvens af en markant ændring i de
unge kunders økonomiske adfærd.
En undersøgelse blandt Spar Nords kunder viser, at den gennemsnitlige kunde i alderen 18 – 30 år i
2008 havde en opsparing i banken på knap 25.840 kroner, mens gælden til banken beløb sig til
50.407 kroner. I dag er opsparingen steget til 35.272 kroner, og gælden er faldet til 25.953 kroner
svarende til en forbedring på henholdsvis 37 procent på indlån og 49 procent på udlån – gældende
for konti uden særlige vilkår.
En investering i de unge
Direktør for Kommunikation og Forretningsudvikling i Spar Nord Ole Madsen slår fast, at indlånsrenten på 3 procent på nuværende tidspunkt ubetinget er en underskudsforretning, men på sigt giver
det mening:
- De unge udviser fortsat stadig større økonomisk ansvarlighed, når det kommer til opsparing og
optag af lån. Det vil vi gerne belønne ved at give dem en høj rente, så de kan se, at det kan betale
sig at spare op fremfor at optage lån til forbrug, siger Ole Madsen og fortsætter:
- Det er derfor en interessant anledning for os som bank at gå i mere langsigtet dialog med de unge
om deres muligheder, og hvad vi som bank kan tilbyde dem. I stedet for at se 3 procent i rente
som en ubetinget underskudsforretning, så ser vi det i stedet som en investering i en fortsat god
relation til de unge.
Om Spar Nords studiepakke

Som konsekvens af den ændrede økonomiske adfærd blandt de unge har Spar Nord designet en
såkaldt studiepakke til studerende på erhvervs- og videregående uddannelser. Studiepakken indeholder en indlånsrente på 3 procent op til 20.000 kroner. Desuden inkluderer pakken fri afbenyttelse af den populære streamingtjeneste HBO Nordic i 6 måneder, billig studieforsikring, en fast personlig rådgiver og gebyrfri hverdag.
Studiekonto i Spar Nord
Spar Nords studiekonto tilbydes til studerende mellem 18 og 30 år, der er indskrevet på en erhvervs- eller videregående uddannelse. Studiekontoen giver en variabel nominel årlig rente på 3
procent på indskud op til 20.000 kroner. Indskud over 20.000 kroner forrentes med en variabel
nominel årlig rente på 0,25 procent. Det er et krav, at den studerende har NemKonto og netbank i
Spar Nord og samtidig giver tilladelse til, at Spar Nord må kontakte kunden via telefon, e-mail og
sms med nyhedsbreve og tilbud om eksisterende og nye produkter samt services inden for områderne: daglig økonomi, lån og kredit, opsparing, investering, pension, betalings- og kreditkort samt
forsikring. Kontaktsamtykket kan til enhver tid tilbagekaldes ved at kontakte Spar Nord på telefonnummer: 9634 4000 eller sparnord@sparnord.dk. Spar Nord dækker et HBO Nordic abonnement i 6
måneder ved samtidig oprettelse af en studiekonto i Spar Nord frem til 1. juli 2017. Studiekontoen
kan oprettes fra 17. august 2016, og der kan kun oprettes 1 studiekonto per kunde.
Studerende, der i forvejen er indehavere af en gyldig konto hos Spar Nord, kan omlægge sin konto
og blive studiekunde med dertilhørende fordele.
På udlånskonti tilbydes Spar Nords almindelige gældende kreditvurderingsregler.
Kontaktinformation:
Presseservice: Ole Madsen, Spar Nord. Mail: oma@sparnord.dk
Partner: John Norden, Mybanker.dk. Tlf. 7020 7232 eller 2072 0200, jn@mybanker.dk
Om Spar Nord
Med næsten 400.000 kunder, 1.550 medarbejdere og 70 lokale banker (filialer) over hele landet er
Spar Nord blandt de største banker i Danmark. Banken har gennem finanskrisen hvert år leveret
trecifrede millionoverskud og leverede i 2015 et overskud før skat på 1.074 millioner kroner.
Spar Nord ejes af cirka 117.000 aktionærer.

For yderligere information se www.sparnord.dk

