
Tenåringspakka
- for deg mellom 13 og 18 år
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Dette tilbyr vi:

Brukskonto - Tenåringskonto

Visa Electron - gratis årsgebyr
- gratis varekjøp i Norge
- gratis uttak i minibank i Norge

Tilleggsprodukter

Tenårings-spar/spareavtale - sparing er verdens
beste ide!
- 12 gebyrfrie uttak pr. år

Mobilbank - gratis

BSU - boligsparing ungdom - bankens beste rente og
skattefradag

Barne og Ungdomsforsikring

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



En bankkonto som du disponerer selv
Dersom dine verger godkjenner det kan du selv disponere din tenåringskonto. Du kan
bruke kontoen til innskudd, uttak og betaling av regninger.

Uttak av penger uten å gå i banken
Dersom du disponerer kontoen din selv, kan vi utstede et visa electron kort til deg. Med
kortet kan du ta ut penger i minibanker eller bruke kortet ved varekjøp både i Norge og i
utlandet.

Sjekk pengebeholdning med mobilen
Gjennom SMS-bank, Mobilbank eller kontofon får du tilgang til enkle banktjenester hele
døgnet. Du kan f.eks. sjekke saldo og de siste bevegelsene på konto.

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



Slik blir du tenåringskunde:
Du må være fylt 13 år

Du må ha en tenåringskonto

Du må kunne disponere kontoen din alene

Du må ha skriftelig godkjennelse av vergene dine

Barne og ungdomsforsikring
Vår barne- og ungdomsforsikring gir deg og barnet ditt økonomisk trygghet
dersom 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

Lokalbank for rikere bygdeliv!


