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Om fordelsprogrammet

Som Private Banking+ kunde i Spar Nord får du bedre vilkår og tættere rådgivning, der sikrer 
dig et optimalt udbytte af din økonomi. Vi giver dig de bedste fordele for dig, din familie og 
din økonomi. Du får en Private Banker, der tager sig af helheden i din økonomi og optimerer 
dine udbyttemuligheder, så du kan bruge din tid der, hvor den skaber mest værdi for dig.

Private Banking+ kunder tilbydes til husstande, der har over 15 mio. kr. i investerbar formue.

Ved en husstand forstås i denne sammenhæng to privatkunder, der bor på samme 
folkeregisteradresse og som er gift eller lever i et ægteskabslignende forhold.

Består husstanden af en enkeltperson betragtes denne som husstand og kan deltage med 
udgangspunkt i eget forretningsomfang.

I opgørelsen af investbar formue indgår også

 – evt. investerbar formue i drifts og/eller holdingselskaber

 – evt. investerbar formue i en personligt ejet virksomhed

Formuen indgår med husstandens ejerandel af virksomhedstyperne.

Produkt- og 
prisinformation
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Krav til Private Banking+ kunder

Før din husstand kan blive Private Banking+ kunde, skal medlemmerne af husstanden 
opfylde følgende betingelser:

 – Have givet tilladelse til, at banken må sende mig information omkring finansielle 
produkter/tjenesteydelser, kampagner, konkurrencer og markedsføring via e-post 
som fx mails, sms, mms mv. via notifikationer, push beskeder og widgets, netbank- og 
mobilbank, apps, sociale medier og andre digitale kanaler samt breve og telefon.

 – Have NemKonto i banken

 – Have en aktiv netbankaftale i Spar Nord

 – Modtage udskrifter fra banken i e-Boks 

 – Have kort i Spar Nord - fx Mastercard Debit, Visa Debit eller Visa/Dankort

Endvidere skal husstanden opfylde kravene til en investerbar formue, som skal udgøre 
minimum 15 mio. kr. Den investerbare formue beregnes ud fra:

 – Depotværdier i husstanden og evt. virksomhed, holdingselskab og/eller driftsselskab 
ud fra ejerandel

 – Kontant indestående på indlånskonti, herunder pensionskonti og pensionspuljer

 – Letpension
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Fordele Private Banking+ kunder

Private Banking+ kunder opnår en række kontante fordele, herunder:

BEDRE PRISER

Private Banking+ kunder er fri for mange smågebyrer i hverdagen, fx

Kortholderafgift
Mastercard Debit  0 kr.
Visa Debit  0 kr.
Visa Kredit   0 kr.
Mastercard Classic 0 kr.

Netbank
Netbankabonnement  0 kr.
Netbankabonnement erhverv (passiv NFE)  0 kr.
Netbankabonnement tilkyttet holdingselskab (passiv NFE) 0 kr.
Standardoverførsel 0 kr.
Sammedagsoverførsel  0 kr.
Straksoverførsel  0 kr.
Giro/FI-kort  0 kr.
Overførsel fra udlandet i euro 0 kr.
Overførsel til udlandet i euro 0 kr.
Realtidskurser for danske værdipapirer  0 kr.

Udbetaling
Hævning i pengeautomat mærket ”KONTANTEN” 0 kr.
Hævning af DKK i fremmed pengeautomat 5 kr.
Hævning af euro i ”KONTANTEN” 0 kr.

50 % rabat på en række standardomkostninger
50 % rabat på Spar Nords boligpakker og pensionssager, herunder

– Låneomlægning/tillægslån

– Køb af bolig

– Salg af bolig inkl. indfrielse af lån

– Salg af bolig ekskl. indfrielse af lån

– Om- og tilbygning

– Nybyggeri

– Pensionssager

Øvrige kontante fordele
Stiftelsesprovision kredit op til 500.000 kr. pr. familie    0 kr. 
(kan deles på flere CPR-nr.)

Dokumentgebyr kredit op til 500.000 kr. 1.200 kr.

Budgetkonto – årlig gennemgang 0 kr.

Tilbagesøgning af udenlandsk udbytteskat over 500 kr. 0 kr.
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ØVRIGE PRODUKTFORDELE

Kredit
Private Banking+ kunder får stillet en kredit til rådighed ud fra ønske og behov i henhold til 
særskilt aftale med banken.

Visa Kredit
Visa Kredit i eksklusivt design med købssikring, mulighed for cashback og tilkøb af 
rejseforsikring og Priority Pass.

Cashback
Visa Debit og Visa Kredit giver cashback. Det betyder, at du får op til 20 % af dit forbrug 
tilbage, når du handler i flere hundrede butikker, restauranter og webshops.

Arv og testamente
Hos vores samarbejdspartner Familie Testamente får du gratis rådgivning og 50 % rabat 
på udfærdigelse af fx testamente, fremtidsfuldmagt, samejeoverenskomst og andre 
juridiske dokumenter, der sikrer dig og din familie. 

Spar Nord Horisont
Spar Nord Horisont giver dig et grafisk og letforståelig overblik over din husstands 
samlede formue, herunder årsindtægt, pensionsopsparing, investeringer og friværdi – og 
giver dig en bedre indsigt i din økonomi og dine muligheder. Spar Nord Horisont bliver 
gennemgået af din rådgiver på et møde. Og efter endt møde modtager du en rapport, 
der giver overblik over din fremtidig økonomi så du ved, om du kan realisere dine drømme.

Rabat på attraktioner
Som Private Banking+ kunde kan du købe entrébilletter til nogle af landets mest populære 
museer, forlystelsesparker og dyreparker med op til 25 % rabat.

Bilforsikring
Helkunder i Privatsikring tilbydes, at hjemmeboende børn, der er mellem 17 og 26 år kan 
påføres forældrenes bilforsikring som bruger, uden beregning af merpræmie. Tilbuddet 
gives efter individuel vurdering af Private Banking+ kundens forsikringsengagement i 
Privatsikring.

Rejseforsikringen Visa Stor
Du har mulighed for at tilkøbe en omfattende rejseforsikring til Visa Kredit. Den dækker 
hele husstanden i hele verden på rejser af op til 60 dages varighed. Dækningen omfatter 
bl.a. hospitals- og lægeudgifter, forsinket, beskadiget og bortkommet bagage samt 
afbestilling og dækning ved flyselskabs konkurs. Prisen er 495 kr. pr. år.

Priority Pass med loungeadgang
Du har mulighed for at tilkøbe Priority Pass til Visa Debit eller Visa Kredit, hvis du vil 
have loungeadgang i lufthavne. Med Priority Pass får du som Private Banking+ kunde 
loungeadgang i mere end 1.200 lufthavne over hele verden. 

Du får Priority Pass inkl. 5 årlige loungebesøg til 0 kr, pr. år.
Du får Priority Pass uden inkluderende loungebesøg til 0 kr. pr.  år. Loungebesøg koster 
herefter 180 kr. pr. besøg.

Mastercard 1000
Mulighed for tilkøb af Mastercard 1000 for 2.495 kr. årligt. Med kortet følger en masse 
yderligere fordele. Se mere på sparnord.dk/1000.
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Særlige indlåns- og udlånsprodukter
Private Banking+ kunder tilbydes en række særligt fordelagtige produkter.

Rådgivning
Private Banking+ kunder har altid egen Private Banker, der tilknytter specialister inden for
investering, pension, rente og valuta m.m. i Spar Nord.

Hvor får jeg mere at vide?
Kig ind i din afdeling og hør mere om Private Banking+. Du kan også læse mere på 
privatebankingplus.sparnord.dk.

Alle priser og fordele findes i bankens prisinformation på sparnord.dk.


