Det er nemt at
BLIVE KUNDE I KREDITBANKEN
Det er ganske enkelt og ligetil at skifte til Kreditbanken, for vi klarer alt det praktiske. Du skal
kun sætte tid af til at fortælle os, hvilke økonomiske ønsker og behov du har.
HER KAN DU SE, HVOR NEMT DET ER AT BLIVE KUNDE I KREDITBANKEN:
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1. DU RINGER

2. VI MØDES *

3. DU UNDERSKRIVER

eller sender en mail for
at aftale et møde.

og du medbringer legitimation og Nem.ID. Vi indhenter
i fællesskab de oplysninger, der skal til for at give et
godt overblik over din økonomi. Vi udarbejder herefter
et godt tilbud til dig.

vores samarbejdsaftale. Det kan enten
klares elektronisk hjemmefra eller ved
et lille møde i banken, hvor vi løber
tingene igennem. Det et dit valg.

Forbug

52% 37.000
KR. Børn
1.495.000
Bil
24.000
Ferie

ler
PBSraf ta
lkreditlån
ale
af tRea
PBSkreditlån
Real

4. VI ARBEJDER

5. VI KONTAKTER

6. VI OVERTAGER

med det praktiske. Opretter konti,
betalingskort m.v. Dine nuværende
konti fungerer stadig uændret.

dit nuværende pengeinstitut og giver besked om
bankskiftet. Dit engagement overføres automatisk
til Kreditbanken uden du skal gøre yderligere.

dine betalingsaftaler hos Nets m.v. som
overføres til Kreditbanken. Alt fortsætter som hidtil, uden du skal gøre noget.

* Det er vigtigt for os, at du i alle henseender får den løsning, der passer bedst til dig og dine forhold. Derfor kan et ekstra møde omkring
f.eks. boligfinansiering og pensionsforhold være en god idé.

Sætter du pris på at blive behandlet gammeldags ordentligt og foretrækker du en solid lokalbank, der har sine rødder i det sønderjyske, så er Kreditbanken et godt valg for dig. Hos os er hver eneste
kunde en vigtig kunde. Derfor er du sikker på at arbejde sammen med en medarbejder, som viser dig interesse og respekt og har hjertet med i rådgivningen.

