Erbjudande till dig som köper nytt boende i Gyllins Trädgård
Vi ger dig tillgång till rådgivning där det passar dig – på kontoret, telefon eller hemifrån, via
din dator. Du bestämmer. Byter du bank till oss ger vi dig ett bra erbjudande. Kontakta oss
gärna om du har frågor eller vill bli kund!

Bolån
Du får mellan 0,60 till 0,70 procentenheter rabatt på Bolån Premium med 3-månaders
bindningstid. Se aktuell ränta på danskebank.se/bolan. Rabatten gäller ett år i taget.
Kontakta oss för aktuellt erbjudande på bundna räntor 1-10 år.
Låneskydd är två försäkringar som tecknas tillsammans eller var och en för sig. Du kan
försäkra både löpande betalningar vid exempelvis sjukdom och arbetslöshet, alternativt
ett större engångsbelopp till efterlevande. Du får tre månaders gratis Låneskydd.

Kontakt

0,70%
rabatt

Vardagsekonomi

Elias Ghamari
Privatrådgivare
Zaid Mohsen
Privatrådgivare

Malmoprivat@danskebank.se

För din vardagsekonomi väljer du något av våra tre kontopaket; Danske Platinum, Danske Guld eller Danske
Silver. De innehåller det du behöver i din vardag. Ju högre förmånsnivå, desto lägre pris betalar du. Vi bjuder
på första året!

Spara och placera
Hos oss kan du spara på konton, i fonder och värdepapper. Du kan flytta med fonder du idag har hos andra banker
och fondbolag utan att de säljs och på så sätt undvika eventuella skattekonsekvenser. Investeringssparkonto är
en skattemässigt fördelaktig sparform som har blivit uppskattad för såväl kort som lång sikt.

Pension och försäkring
Omfattas du av kollektivavtal kallas din tjänstepension för avtalspension. Vårt pensionsbolag Danica Pension
har som enda fondbolag lyckats uppfylla kraven för att bli valbart inom alla avtalspensionsområden. Väljer du
Danica får du tillgång till noggrant utvalda fonder från flera olika fondbolag och du kan följa värdeutvecklingen
i internetbanken. Du kan också välja att flytta tidigare sparat pensionskapital till Danica.
I samarbete med Moderna Försäkringar kan vi erbjuda förmånliga sakförsäkringar - och upp till 20 % rabatt
på dina försäkringspremier om du samlar dem hos Moderna Försäkringar.

Erbjudandet gäller om du samlar dina
nuvarande bankaffärer hos oss till och med
2019-12-31. För bolån, kreditkort och övriga
krediter tillämpas sedvanlig kreditprövning.

Så här fungerar Danske Förmånsprogram
Din totala affärsvolym hos oss avgör vilken förmånsnivå du är på. Lån, pensionssparande, sparande och placeringar
– allt räknas. Om ni är fler i hushållet, kan du och din partner enkelt registrera er som Hushåll. Då räknas era affärsvolymer
ihop och ni kan båda uppnå fler förmåner. Du kan läsa mer om Danske Förmånsprogram på danskebank.se.

