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33 kr
/mån*

Bonuskund
-en guldkant på vardagen

Bonuskund passar dig som har en inkomstinsättning på 25 000 kronor eller placeringar på minst
300 000 kronor. Du får ett paket av tjänster som gör det enklare att få koll på din ekonomi.
Ytterligare bonus får du genom rabatt på våra juridiska tjänster samt utvalda kassatjänster.
Internetbanken med betaltjänst
Betala dina räkningar, teckna försäkringar, starta ett sparande och sköt
övriga bankärenden när det passar dig. Betaltjänsten ingår utan kostnad
(ord.pris 175 kr).
Bankkort Mastercard och Maestro
Du får ett Bankkort Mastercard eller Maestro som är kopplat till ett
Bonuskonto (ord.pris 250/160 kr). Med kort kan du ta ut kontanter och
göra betalningar, du kan betala med kortet både hemma och när du är
ute och reser.
Telefonbanken 0771 – 23 00 23
När du behöver hjälp kan du alltid ringa oss på 0771 – 23 00 23, vi erbjuder personlig service och rådgivning. Anslut dig och godkänn
villkoren i din internetbank.
Appen för privatpersoner
Med banken i din mobil kan du uträtta dina bankärenden när du vill, där
du vill. Skaka fram saldot och sköt dina bankärenden när det passar dig.
Vårt eget Betal- & Kreditkort
Du kan ansöka om en kredit på Sparbanken Nord kortet via kontor eller
telefonbank, Vid en utnyttjad kredit kan du välja på att betala av hela
beloppet eller dela upp betalningen via månadsfaktura. Årsavgiften är
kostnadsfri för Bonuskunder (ord.pris 150 kr).
Mobilt BankID
Mobilt BankID är din legitimation på nätet. Använd den för att logga in i
Appen, Internetbanken, Swish eller godkänna köp på nätet.

Sparbankennord.se . 0771-23 00 23
Följ oss gärna på Facebook & Instagram

Swish
Med Swish kan du enkelt skicka pengar till andra Swish-användare via
deras mobilnummer.
Fondguide Premiepension
Väljer du att låta oss hjälpa dig med din premiepension så får du rabatt på
vår premiepensionsförvaltning med återbetalningsskydd.
Rabatt på sakförsäkringar
Försäkrar du både bilen och hemmet kan du få upp till 20% rabatt på samtliga tecknade sakförsäkringar. Försäkringsgivare är Tre Kronor Försäkring AB.
Fri hemförsäkring i 3 månader
För dig som är högskolestuderande och har CSN-insättning hos oss ingår
tre månaders fri hemförsäkring när du tecknar dig för ett helårsavtal.
Övriga förmåner
•

10 % rabatt på juridiska tjänster.

•

Inlösen av bank- och plusgiroavier kostnadsfritt (ord.pris 50kr).

•

Köp/Försäljning av utländsk valuta kostnadsfritt (ord pris 30 kr).

•

Engångsöverföringar till annan bank kostnadsfritt (ord.pris 50 kr).

*Pris för Bonuskund är 33 kr per månad,
ordinarie pris om tjänsterna köps separat varierar beroende på vilka
tjänster du väljer att använda. Avgifter och kostnader kan tillkomma när
du använder tjänsterna.

Bonuskund – en guldkant på vardagen

