Produktinformation

VELKOMMEN I PRIVATE BANKING-PLUS
Som Private Banking PLUS-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 dér, hvor den skaber mest værdi for dig.
Private Banking PLUS 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 investerbar formue indgår også
• evt. investerbar formue i drifts og/eller holdingselskaber
• evt. investerbar formue i en personlig ejet virksomhed
Formuen indgår med husstandens ejerandel af
virksomhedstyperne

Krav til Private Banking PLUS-kunder
Før din husstand kan blive Private Banking PLUS-kunde,
skal den opfylde følgende betingelser:
• 	Have givet tilladelse til, at Spar Nord Bank må kontakte
husstanden og/eller virksomheden med e-post, fx mails,
sms, mms (notifikationer, push beskeder og widgets),
sende husstanden og/eller virksomheden brev og ringe
om finansielle produkter/tjenesteydelser, kampagner,
konkurrencer og markedsføring, også via apps, sociale
medier og andre digitale kanaler.
• Have Nemkonto i banken, fx Private Banking-kontoen
• Have en aktiv netbankaftale i banken
• Modtage udskrifter fra banken i e-Boks
• 	Have kort i banken – fx Dankort, Visa/Dankort eller
Mastercard
Endvidere skal husstanden opfylde kravene til en investerbar
formue, som skal udgøre min. 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

FORDELE PRIVATE BANKING PLUS-KUNDER
Private Banking PLUS-kunder hos Spar Nord opnår en række kontante fordele, herunder:
Kredit
Private Banking PLUS-kunder får stillet en kredit til rådighed
ud fra ønske og behov i henhold til særskilt aftale med
banken.

af merpræmie og uden beregning af dobbelt selvrisiko, når
barnet kører. Tilbuddet gives efter en individuel vurdering
af Private Banking PLUS-kundens forsikringsengagement i
Privatsikring.

Gebyrfri hverdag
Private Banking PLUS-kunder er fri for smågebyrer i
hverdagen. Det gælder både for brug af kort og netbank,
men også for valutaveksling.

Rådgivning
Private Banking PLUS-kunder har altid egen Private Banker
og har adgang til et hold af specialrådgivere inden for
pensionsplanlægning, investering, boligfinansiering, m.m.
i Spar Nord.

Mastercard Gold Plus og Priority Pass
Private Banking PLUS-kunder får uden beregning ét
Mastercard Gold Plus med rejseforsikring, et Priority Pass
med adgang til 5 årlige besøg i eksklusive VIP-lounges i
mere end 1.100 lufthavne samt et Mastercard Gold Plus
familiekort pr. husstand.
Bilforsikring – anciennitet til børn
Private Banking PLUS-kunder, der er helkunder i Privatsikring,
tilbydes, at hjemmeboende børn mellem 17 og 26 år kan
påføres forældrenes bilforsikring som bruger uden beregning

Gebyrfri hverdag
Med gebyrfri hverdag betaler du ikke for:
Kortholderafgift
• Mastercard Debit
• Dankort
• Visa/Dankort
• Mastercard (standard)
• Mastercard Gold Plus med rejseforsikring
• Priority Pass
• Mastercard Gold Plus familiekort

Særlige indlåns- og udlånsprodukter
Private Banking PLUS-kunder tilbydes en række særligt
fordelagtige produkter.
Hvor får jeg mere at vide?
Kig ind i din afdeling og hør meget mere om Spar Nords
Private Banking.
Du kan også læse mere på www.Sparnord.dk/
PrivateBanking
Indlån
• Stjernekonto 0-12 år
• Young Money konto (13-17 år)
• Studiekonto
• Bolig-/Uddannelsesopsparing til unge under 18 år
• Bolig-/Uddannelsesopsparing til unge mellem 18 og 27 år
• Børnebørnskonto – overrente
• Børneopsparingskonto – overrente

Øverige fordele
50 % rabat på standardpriser inden for bolig:

Netbank
• Netbank-abonnement
Indbetalingskort
• Betaling af giro/FI-kort
• Standardoverførsel
• Indbetalingskort i netbank
Udbetaling
• Ved brug af kort i fremmed pengeautomat i Danmark
• Udbetaling i kassen
• Hævning af euro i Spar Nords pengeautomater

Produkt- og rentefordele
Private Banking PLUS-kunder har også en række
produkt- og rentefordele:
Udlån/Kredit
• Private Banking PLUS- kredit
• Private Banking PLUS-lån
• Billån
• Boliglån
• Friværdikredit (StjernePLUS)

•
•
•
•
•
•
•

Låneomlægning/tillægslån
Køb af bolig
Salg af bolig incl. indfrielse af lån
Salg af bolig excl. indfrielse af lån
Om og tilbygning
Nybyggeri
Gældsovertagelse/ændring af
debitor
• Omdannelse af ejerpantebrev
0 % i stiftelsesprovision for lån og kreditter på op til 1.000.000 kr.
Tilkøb af Mastercard 1000 for 2.495 kr. Med kortet følger en
masse yderlige fordele i forhold til Mastercard Gold.
Se mere på sparnord.dk/1000.
Vi vil rigtig gerne sørge godt for vores Private Banking PLUSkunders børn. Derfor er de selvfølgelig omfattet af samme
økonomiske fordele som forældrene – uanset om de er
hjemme- eller udeboende børn. Børnene er tilknyttet en
rådgiver i Private Banking-afdelingen eller i en lokal bank på
samme vilkår som forældrene og har derfor samme
muligheder for rådgivning.

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

