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Välkommen till Falkenbergs Sparbank och Private Banking
I drygt 150 år har vi haft förmånen att arbeta med privatpersoner, företagare och entreprenörer
som har utvecklat verksamheter och skapat värden - för samhället, sina medarbetare och sig själva.
Mycket i vårt erbjudande riktar sig till just er och vi har samlat våra styrkor för att möta era behov.

En rådgivare
Som kund hos Private Banking får du en egen licensierad rådgivare som, utifrån dina behov, ger dig
tillgång till bankens alla specialister. Din rådgivare hjälper dig med såväl vardagsekonomi som med
de långsiktiga finansiella planerna.
Hos oss finns bland annat försäkringsspecialist och jurister. Har vi inte kompetensen du söker
innanför bankens egna väggar ser vi till att hitta den utanför.

Vi tror på kraften i det lokala engagemanget
och på nyttan av att ha god förståelse för de
förutsättningar som gäller där våra kunder
verkar. Därför finns vi där du är.

Detta erbjuder vi dig som kund hos Private Banking
Vår Private Banking är till för dig som sätter stort värde på att ha en kontaktväg in till banken
oavsett om dina frågor handlar om sparande, låna, betala eller försäkra.
Du får tillgång till en av våra Private Bankers som, framförallt, kommer ägna extra tid åt dina
placeringar. Som kund hos Private banking får du tillgång till exklusiva placeringsprodukter
och analyser som inte erbjuds övriga kunder.
Våra Private Bankers har Swedsecs specialistlicens, vilket borgar för ett kvalitativt kunnande inom
den finansiella marknaden. Tillsammans gör ni en grundlig affärsplan för att möta dina unika behov.
Du får också tillgång till specialister för ägarplanering, skattejuridik, företagsförmedling,
idrottare och artister, pensionslösningar för företagare samt övriga juridiska tjänster.
Dessa tjänster kan medföra en kostnad utöver priset för Private Banking.
Priset för Private Banking är 4 000 kronor per år.
Om du inte är nöjd efter första året så får du tillbaka kostnaden.

Genom din Private Bankingrådgivare får
du tillgång till bankens alla specialister
och kompetenser. Tillsammans utgör de
ett team, bemannat utifrån dina behov
och förutsättningar.

Trygghet nu och i framtiden
Med tjänstepension, kapitalförsäkringar
och trygghetsförsäkringar som grund hjälper
vi dig att bygga trygghet som räcker länge.
För dig som är företagare skräddarsyr vi
försäkringslösningarna som skyddar din och
din familjs framtida ekonomi.

Henrik Bertilsson
Försäkringsspecialist

Var rädd om dig och din familj
Samhällets lagar och regler ger
inte alltid fullgott skydd för att
ge trygghet åt dig och din familj.
Vi har i många år arbetat med
familjejuridiska frågor. Målet är
att hjälpa dig till bästa möjliga
lösningar.

Juridik för ditt företag
En stor del av din vardag som
företagare handlar på olika sätt
om juridik. När det handlar om
mer komplicerade beslut om stora
värden och av stor betydelse för
företaget bör du alltid ta hjälp av
expertis.

Martina Frostner och Roy Lindau
Bankjurister

Vårt samhällsengagemang
Som sparbank har vi inga aktieägare. Istället avsätts en del av vinsten till allmännyttiga ändamål
inom det område där våra kunder verkar och bor. Vi vill på detta sätt främja utvecklingen inom vårt
verksamhetsområde och synliggöra vårt engagemang för tillväxt och utveckling.
Detta arbete har vi valt att kalla för Falkenbergs Sparbanks Framtidsbank.

Kontakta oss gärna
Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda
är du välkommen att höra av dig till oss.
Du når oss på telefon 0346-550 00
Mer information hittar du på
falkenbergssparbank.se/private-banking

Hjärtligt välkommen!

