
33pluss
- fordelsprogram for
deg over 33 år

Lokalbank for rikere bygdeliv

post@eh-sparebank.no   www. eh-sparebank.no
Tlf. 37 92 92 00



Dette tilbyr vi:

Lønnskonto - 33pluss

Visa debetkort - gratis varekjøp i Norge
- gratis uttak i alle minibanker i Norge
- årsgebyr 325,-

Nettbank m/nettpost - gratis

Mobilbank - gratis

E-faktura - gratis

BankID - gratis

Betaling av regninger i Nettbanken - gratis

Tilleggsprodukter

Eika kredittkort - gratis varekjøp inn og utlandet
- samme PIN-kode som på debetkortet
- ingen årsgebyr ved bruk siste 12 mnd
- uttak i minibank 25,- + 1 %
- fordelsprogram

Eika skadeforsikring - 3 forsikringer gir 10% samlerabatt

Eika personforsikring - hvordan blir økonomien dersom noe skulle
skje?

Spareavtale - sparing er verdens beste ide!

Eika Boligkreditt - bankens beste rente på utlån

Billån/Leasing

En bank er ikke bare et sted for
oppbevaring av dine sparepenger,....



Hvorfor velge oss?
Vi har åpne dører inn til banken der du møter dyktige bankfolk. Det er kanskje
motstrøms, men vi i Evje og Hornnes Sparebank tror på å møte kundene med
kunnskapsrike og tilgjengelige rådgivere som hjelper deg å gjøre gode valg.
Vi har eget kundesenter med kontanter, valuta og rådgivning i tillegg til at vi er langt
fremme med digitale løsninger.
Gjennom Eika samarbeidet tilbyr vi alle produkter og tjenester du forventer av din bank,
samtidig som vi er en lokal og selvstendig sparebank med kort beslutningsvei.
Det beste ifra to verdener!

Vi er en lokal sparebank eid av våre kunder. Du kjenner oss og vi kjenner deg!

Vi er hovedsponsor for Otra IL og støtter i tillegg mange lag, foreninger og prosjekter til
det beste for bygda!

Ringer du 379 29 200 kommer du direkte til oss! Enkelt og greit!

Evje og Hornnes Sparebank - Lokalbank for rikere bygdeliv

...det er også et sted for realisering av
dine drømmer.



Du må ha 4 av produktene under:

Lønnskonto med lønnsinngang og Visa debetkort

Nettbank med nettpost

Utlån o/50 000,-

Innskudd o/50.000,-

Spareavtale bank

Spareavtale fond

Eika kredittkort

Eika skadeforsikring

Eika personforsikring

Kontakt oss dersom du ønsker flere opplysninger.

Tlf. 37 92 92 00
www.eh-sparebank.no
post@eh-sparebank.no

VELKOMMEN TIL EVJE OG HORNNES SPAREBANK
- Følg oss på Facebook og Instagram

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

Slik blir du 33pluss kunde:


