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Sparbanken Skaraborg flyttar bankkontoret i Kvänum till Vara
Det har hänt mycket inom bankvärlden de senaste åren. Förutom en rad nya lagkrav har
digitaliseringen ökat mycket och förändrat kundernas beteende. Det är inte längre lika många som
utför sina vardagliga banktjänster på våra kontor, istället är det den personliga rådgivningen som
tagit mer plats. Därför kommer Sparbanken Skaraborg att flytta bankkontoret i Kvänum till Vara
den 5 juli i år.
-

Omvärlden förändras snabbt och fler och fler av våra kunder använder digitala kanaler för att
göra sina vardagsärenden. Detta har medfört att färre kunder besöker våra fysiska kontor.
Samtidigt ser vi att behovet av kvalificerad rådgivning ökar. Att flytta verksamheten i Kvänum
till Vara är därmed ett sätt att skapa bättre förutsättningar för att ytterligare förbättra och
upprätthålla vår rådgivning och möta våra kunders behov, berättar Niclas Andersson,
affärsområdeschef i Vara-Kvänum-Nossebro.

Sparbanken Skaraborgs ambition är att ha ett starkt kontor per kommun inom verksamhetsområdet,
och där kunna erbjuda en fullsortimentsbank med hög kompetens och tillgänglighet.
Personalen på kontoret i Kvänum kommer efter flytten att arbeta på kontoret i Vara, således kan
kunderna behålla sina rådgivare. Kunderna kommer inte behöva göra några förändringar i sitt
bankengagemang utifrån flytten, allt flyttas över till kontoret i Vara.
-

Vi har förståelse för att detta kan påverka hur en del av våra kunder hanterar sin ekonomi. Vi
kommer att göra vårt yttersta för att hjälpa dessa kunder och även fortsättningsvis hålla en
hög servicegrad, säger Niclas Andersson.

Samtliga berörda kunder kommer att få ett personligt brev med information om flytten och hur de
berörs. Den som har frågor eller funderingar kan höra av sig till sitt bankkontor.

Möjlighet att ställa frågor
Med anledning av ovan bjuder vi in pressen till vårt kontor i Vara för möjlighet att ställa frågor om
flytten.
När: Torsdagen den 12 april kl 9.00
Var: Hörsalen, Sparbanken Skaraborg, Hotellgatan 2 i Vara
Deltar gör:
Leif Johansson, vd
Niclas Andersson, affärsområdeschef Vara-Kvänum-Nossebro
Carina Gustafsson, privatchef Vara-Kvänum-Nossebro

Kontakt
Niclas Andersson, affärsområdeschef vara-Kvänum-Nossebro
0512-293 10, niclas.andersson@sparbankenskaraborg.se

