Klubben för dig som är ung
Vi ger dig som är ung och student i Roslagen, lokala erbjudanden,
rabatter och möjligheten att delta i en uppsjö av grymma tävlingar.
Vi vill även erbjuda dig kunskap kring privatekonomi.
Det ska vara enkelt att komma till oss med alla bankfrågor.

@roslagenssparbank
facebook.com/roslagenssparbank
ung8242.se
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Aktuella erbjudanden, tävlingar och information
om event hittar du på:
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Bli medlem – det är kostnadsfritt!

Malin Lindahl
0176-770 00
ung8242@
roslagenssparbank.se

UNG8242 – Klubben för dig som är ung
Information samt allmänna villkor för medlemskap i UNG8242
Vem kan bli medlem i UNG8242
Du som vill bli medlem i UNG8242 ska vara 13-21 år. Medlemskapet är personligt
och gäller tillsvidare (OBS! se uppsägning).
Hur blir jag medlem?
Du som vill bli medlem kan komma in på något av våra kontor på Roslagens Sparbank
och ansluta dig.
Medlemskort
Medlemmar i UNG8242 får ett medlemskort i form av ett MMS. Detta är ett bevis på
ditt medlemskap i UNG8242 och ska visas upp vid utnyttjande av erbjudanden hos våra
lokala samarbetspartner samt vid event och tävlingar som UNG8242 anordnar.
Vad kostar det att vara medlem?
Medlemskapet i UNG8242 är kostnadsfritt.
Hur får jag information om aktuella erbjudanden, tävlingar och event etc.?
Informationen finns på instagram @roslagenssparbank, UNG8242.se eller på
facebook.com/roslagenssparbank. Din e-postadress, mobilnummer kan användas för att
skicka information men du är själv ansvarig för att besöka ovanstående hemsidor om
du vill ta del av fullständig information. Ändring av e-post och mobilnummer ska meddelas Roslagens Sparbank. Du som ungdom eller förmyndare för ungdom under 15 år
samtycker till och godkänner att Roslagens Sparbank registrerar dig och behandlar dina/
ditt barns personuppgifter i enlighet med gällande lagar (Nya dataskyddsförordningen/
GDPR). Den information vi får av dig sparas i syfte att upprätthålla ett kundregister för
UNG8242 samt därtill relaterade kampanjer och övrig information. Informationen du
lämnar används endast av oss.
Uppsägning
Du kan själv säga upp medlemskapet när du vill. När du inte längre uppfyller kriterierna
för UNG8242 sägs ditt medlemskap upp. Roslagens Sparbank förbehåller sig ensam
rätten att avveckla UNG8242. I detta fall får banken säga upp ditt medlemskap, dock
med minst en månads uppsägningstid. Vid missbruk av medlemskortet förbehåller sig
Roslagens Sparbank rätten att utesluta medlemmen omgående.

