Juniorpakka
- for deg under 13 år

Lokalbank for rikere bygdeliv
post@eh-sparebank.no www. eh-sparebank.no
Tlf. 37 92 92 00

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

Dette tilbyr vi:
Brukskonto - Juniorkonto
Sparekonto/spareavtale

- sparing er verdens beste ide!

Barne og Ungdomsforsikring
Juniorkortet

- gratis årsgebyr
- gratis varekjøp
- gratis uttak i minibank
- kortet kan ikke brukes på internett
- kortet har ikke bilde eller fødselsnummer
- kortet kan brukes i butikk og minibank
- utstedes til barn f.o.m 8 år
- kortet kan kun brukes dersom det er penger
på konto og sammen med PIN-koden

Tilleggsprodukter
Mobilbank

- gratis

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

Juniorkortet
Bankkort for barn under 13 år er tilpasset målgruppen. Juniorkortet fungerer på samme
måte som et vanlig bankkort, men har flere sikkerhetselementer som gjør det tryggere
for barn og bruke. Samtidig får du som foreldre full oversikt i nettbanken over barnets
kortbruk - og ikke minst mindre behov for kontanter.

Det er ditt ansvar
Når du velger å gi barnet ditt et kort, har du også ansvar for å lære barnet verdien av
penger uten å ha kontanter i hånden, samt godt kortvett.
Dagens barn vokser opp i en tid med færre kontanter og med foreldre som ofte ikke har
kontanter tilgjengelig. Ved å gi barnet lov til å styre pengene sine selv gjennom eget
bankkort og bankkonto, lærer barnet tidlig å håndtere økonomien og kortbruken sin.
Fortell barnet at for eksempel lommepengene det fikk som kontanter i hånden nå settes
inn på en konto.

Tømmetreff
En gang i året inviterer vi alle våre kunder fra 2-10 år til banken for å tømme sparegrisen
sin. Her har barna mulighet til å kle seg ut, og det pleier å være en stor suksess med
både klovner, prinsesser og en "ekte" sjørøverskute i kjelleren. Tømmetreffet er en flott
anledning til å møte våre yngste kunder og ha det gøy sammen, samtidig med at de får
en positiv relasjon til banken.

Lokalbank for rikere bygdeliv!

Slik blir du juniorkunde:
Du må være under 13 år
Du må ha Juniorkonto eller sparekonto hos oss

Barne og Ungdomsforsikring
Vår barne- og ungdomsforsikring gir deg og barnet ditt økonomisk trygghet
dersom noe skulle skje. Barne- og ungdomsforsikringen koster så lite og betyr så mye.
Vi er vanligvis flinke til å ordne med forsikring på tingene våre (bil, hus,innbo, hytte
osv),men glemmer ofte å forsikre oss selv og våre kjære...

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.

