Eken Pluskund
Den kloka vägen till en bättre ekonomi

Vill du ha bra koll på
din privatekonomi?
Eken Pluskund är ett servicekoncept från Sparbanken Eken. Konceptet ger dig total
kontroll över din ekonomi, ett sparkonto med sparränta, rabatt på juristtjänster samt
en trevlig överraskning under året. Kort sammanfattat vill vi att du samlar alla dina
affärer hos oss.

Det innebär att du:
Sätter in din lön eller pension hos oss.
Sätt in din lön eller pension i Sparbanken Eken och inneha ett bankkort.
Sparar hos oss.
En bra privatekonomi innehåller alltid ett sparande för oväntade utgifter
eller ett sparande till dina drömmar. För att bli Eken Pluskund ska du
månadsspara minst 1 000 kronor i månaden hos oss.
Har bolånen hos oss.
Om du har bolån samlar du dem hos oss på Sparbanken Eken eller hos vår
samarbetspartner Swedbank Hypotek.
Använder vår Internetbank, mobilbank och/eller vår Telefonbank.
Med dessa tjänsterna kan du gå på banken praktiskt taget när du vill.
Tjänsterna är tillgängliga dygnet runt. Varje dag, året om.

Och vi tackar dig genom att ge dig:

+
+
+
+

Kontroll över din ekonomi.
Då du blir Eken Pluskund får du en total genomgång av din ekonomi med en
av våra duktiga rådgivare.
Högre sparränta.
Du får öppna vårt speciella Eken Plus-konto – ett sparkonto med bättre ränta
och fria uttag.
Juristkontakt.
Vi erbjuder dig en 30 minuters kostnadsfri rådgivning hos vår egen jurist.
Dessutom får du 10 % rabatt om du önskar upprätta en juridisk handling.
Grädde på moset.
Våra Eken Pluskunder är viktiga för oss. Därför lovar vi minst en trevlig
överraskning varje år. Det kan vara en inbjudan till något speciellt
evenemang, en biobiljett eller något annat. Bara för att du är Eken Pluskund.

Välkommen att boka tid för en Eken Pluskundrådgivning. Det är det första och viktigaste steget
mot en bättre och roligare privatekonomi!

Välkommen att kontakta oss
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Telefon 0476-265 50
E-post delary@sparbankeneken.se

Telefon 0470-74 18 50
E-post grimslov@sparbankeneken.se

Telefon 0471-24 49 90
E-post langasjo@sparbankeneken.se

Telefon 0459-387 99
E-post ryd@sparbankeneken.se

Telefon 0477-484 80
E-post almeboda@sparbankeneken.se

Telefon 0454-358 80
E-post aryd@sparbankeneken.se
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