Sparbanken Skaraborg Private Banking
I Sparbanken Skaraborgs Private Bankingerbjudande har vi samlat tjänster och produkter samt specialister för att
göra din vardag så enkel och smidig som möjligt. Du får tillgång till en egen rådgivare och ett team av placeringsspecialister
som skapar en skräddarsydd finansiell plan.
Tjänsten är unik eftersom du får tillgång till kvalificierad placeringsrådgivning.
Private Banking kostar 3.000 kronor per år (uppskattat värde 18.850 kronor per år om du använder samtliga
tjänster och produkter). Tjänsten innebär ingen förhöjd risk jämfört med att köpa tjänsterna separat.

Tjänst/produkt

Ingår i KR

Kan köpas
separat

Uppskattat Pris i kr om
värde i kr
tjänsten köpts
per år
separat

Här finns mer
information

Egen licencierad rådgivare
med begränsat antal kunder

Ja

Nej

2000

Se sparbankenskaraborg.se
eller ring kundcenter
0511-280 00

Grundlig behovsanalys och
Ja
en
personlig finansiell plan samt

Nej

2000

Se sparbankenskaraborg.se
eller ring kundcenter
0511-280 00

erbjudande av exklusiva
skräddarsydda
placeringsprodukter.
Årliga strategimöten och

Ja

Nej

2500

Ja

Ja

175

uppföljningsmöten efter
ditt inviduella behov.
Löpande
avstämningar enligt
överenskommelse.
Internetbank med

Se sparbankenskaraborg.se
eller ring kundcenter

betalfunktion

0511-280 00
Appen, Swish-privat

Ja

Ja

0

Se sparbankenskaraborg.se

och företag med mera

eller ring kundcenter
0511-280 00

Förtur till Telefonbanken/

Ja

Nej

250

Ja(1.000kr
ext.)

Ja

700

Kundcenter Privat
Exklusivt korterbjudande

1700

Se sparbankenskaraborg.se

med generösa försäkrings-

eller ring kundcenter

lösningar Conciegerservice

0511-280 00

och tillgång till flygplanslouncher.

Inbjudningar till intressanta
aktiviteter, event och
nätverksträffar.

Ja

Nej

800

Tjänst/produkt

Ingår i KR

Kan köpas
separat

Uppskattat Pris i kr om
värde i kr
tjänsten köpts
per år
separat

Familjejurist 1 timmes

Ja

Ja

1850

1850

rådgivning per år
Ja

Ja

1500

1500

Ja

Ja

1500

1500

Ja

Ja

1500

Ja

Ja

1500

Ja

Ja

450

450

Ja

Ja

1850

1850

Ja

Ja

0-10000

0-10000

Ja

Nej

1000

Ägarplanering-specialister
på ägarfrågor. (Externa
samarbetspartners kopplas
in vid omfattande
utredningar som debiterar
Tillgång till Swedbank
Skattejurist. (Externa
samarbetspartners kopplas
in vid omfattande
Swedbank Företagsförmedling specialister på försäljning av ägarledda
företag och kommersiella
fastigheter
Swedbank Stiftelsetjänster
bildar, administrerar och
förändrar stiftelser.
Tillgång till deklartionshjälp och deklarationsunderlag
Rådgivning vi utlandsflytt/
hemflytt. En timmes
fri rådgivning.
Värdepappertjänsterna
Bas/Aktiv/Premium
Tillgång till tjänsten
Rådgivande förvaltning
(övriga handels och
förvaltningsarvoden
tillkommer enligt separat
prislista för tjänsten.

Se aktuella priser på
sparbankenskaraborg.se

kostnadsfri personlig

Tillgång till Swedbank

Här finns mer
information

Tjänst/produkt

Ingår i KR

Kan köpas
separat

Uppskattat Pris i kr om
värde i kr
tjänsten köpts
per år
separat

Researchwebben

Ja

Ja

1500

Investeringsstrategin -

Ja

Nej

0

Ja

0

Här finns mer
information

månatlig rapportering.
Bankens syn på macro,
marknad och allokering
Daglig marknadsinformation, Ja

0

Se sparbankenskaraborg.se

analyser genom våra

eller ring kundcenter

digitala kanaler som appar

0511-280 00

och internet.

Summa

18 850 kr

