Atten33
- fordelsprogram for
deg mellom 18 og 33 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:
Lønnskonto atten33
Visa debetkort

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

Nettbank m/nettpost

- gratis

Mobilbank

- gratis

Efaktura

- gratis

BankID

- gratis

Betaling av regninger i Nettbank

- gratis

Tilleggsprodukter
Atten33 sparekonto

- 12 gebyrfrie uttak pr. år

Boligsparing for ungdom (BSU)

- bankens beste rente og skattefradrag

BSU Pluss

- Doble BSU sparingen.
- Samme innskuddsbetingelser som BSU

Valgfritt design på debetkort

- 100,-

EIKA kredittkort

-

Boliglån 18 - 33

- bankens beste rente på utlån

Forsikringsprodukter

- ta kontakt med banken

samme PIN-kode som på debetkortet
ingen årsgebyr ved bruk siste 12 mnd.
gratis varekjøp i inn og utland
uttak i minibank 25,- + 1 %
Fordelsprogram

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

Boligsparing for ungdom (BSU)
Gunstig spareordning som gir deg skattefradrag med inntil kr 5000,- pr år, og rett til
boliglån 18-33, dersom du kan dokumentere økonomisk evne til å betale renter og
avdrag. Spar når du vil og inntil 25.000,- pr. år. I alt kan du spare kr 300.000,- til og med
det året du fyller 33 år. Sparebeløpet må brukes til boligkjøp.

Nettbank/Mobilbank
Enkel tilgang til banken, brukervennlig og døgnåpen. Du kan overføre penger, betale
regninger og ha tilgang til dine konti på et tidspunkt som passer deg.
Last ned vår App til mobil.

Boliglån 18 -33
Vi ønsker å gi unge i etableringsfasen en mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet.
Du kan låne inntil 85% av boligens verdi til gunstig rente. Tenker du å kjøpe egen bolig er
det viktig at du begynner å spare på BSU-konto allerede nå. Søknad om boliglån vil bli
kredittvurdert.

Lokalbank for rikere bygdeliv!

Slik blir du Atten33 kunde:
Du må være mellom 18 og 33 år
Du må ha faste innbetalinger på kontoen ( lønn etc)
Du må ha nettbank med nettpost
Du må ha Visa debetkort

Forsikringspakker tilpasset ungdom
Ungdom i Norge

Vi har satt sammen en gunstig
forsikringspakke for deg som nå skal
"stå på egne ben".

Ungdom i utlandet

For deg som skal studere, være au pair i
utlandet for en periode.

Bilforsikring

Du opparbeider din egen bonus og får
tilbakebetalt kr 5.000,- ved fem års skadefri
kjøring dersom forsikringen tegnes før fylte
23 år.

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

