Giv din økonomi
den afgørende fordel
Med Nordik360 belønner vi dig og din økonomi.
Det er der mange fordele i.

Rådgivning, som alle kan forstå

Daglig økonomi

Fremtid

Bolig og bil

Forsikringer

Mere end bare et
fordelsprogram
Nordik360 er ikke bare et fordelsprogram. Nordik360 betyder også,
at vi ser din økonomi ud fra et 360 graders perspektiv, hvor vi
kommer hele vejen rundt. Sådan kan vi rådgive dig bedst muligt og
sikre, at du altid har ro i maven omkring din økonomi. Vi kalder det
„Rådgivning, som alle kan forstå“.
Vi glæder os til at byde dig velkommen til endnu flere fordele i
BankNordik.

Opsparing og
investering

Pension

MED NORDIK3 6 0 KOMMER VI HELE
V E J E N R U N DT O M D I N Ø KO N O M I

Nordik360

DE TRE FORDELSNIVEAUER:

Du har et bredt
forretningsomfang
i BankNordik og vil
hurtigt nyde godt af
rentefordele og rabat
på en række services.

BankNordik er din
primære bank
forbindelse. Du får
meget gode rente
fordele og større rabat
på en række services.

Du har samlet alle dine bank
forretninger i BankNordik.
Derfor vil du blive belønnet
med vores allerbedste rente
fordele og endnu større rabat
på en række services.

Side 3

Jo mere du samler,
desto mere får du
Nordik360 er et klassisk fordelsprogram efter princippet jo mere du samler
– desto mere får du. Der er tre niveauer i Nordik360. For at kvaliﬁcere dig til
de tre niveauer gælder nogle enkle principper, der afspejler dit forretningsomfang. På modsatte side ser du en oversigt over de tre niveauer – og de
fordele der følger med.

Nordik360

Dit forretningsomfang
 Minimum 100.000 kr.
i forretningsomfang
 Lønkonto i BankNordik
tilknyttet Netbank og e-Boks

Dine fordele
 Gode rentefordele på udvalgte produkter
 Gratis Netbank
 Gratis FI/Giro betalinger i Netbank
 Gratis straks- og sammedagsoverførsler i Netbank
 Gratis MasterCard Debit Standard
 Visa/Dankort, også med individuelt design – 50% rabat
 Gratis oprettelse af kassekredit op til 50.000 kr.
 Gratis hævning i BankNordiks pengeautomater
(gælder ikke MasterCard kreditkort)
 Hævning i andre pengeautomater i Danmark - 25% rabat
(gælder ikke MasterCard kreditkort)
 Veksling af valuta – 25% rabat
 Intet kontogebyr

Dit forretningsomfang
 Minimum 400.000 kr.
i forretningsomfang
 Lønkonto i BankNordik
tilknyttet Netbank og e-Boks

Dine fordele
 Meget gode rentefordele på udvalgte produkter
 Gratis Netbank
 Gratis FI/Giro betalinger i Netbank
 Gratis straks- og sammedagsoverførsler i Netbank
 MasterCard Standard eller MasterCard Gold – 50% rabat
 Gratis MasterCard Debit Standard
 Gratis Visa/Dankort, også med individuelt design
 Gratis oprettelse af kassekredit op til 100.000 kr.
 Gratis hævning i BankNordiks pengeautomater
(gælder ikke MasterCard kreditkort)
 Hævning i andre pengeautomater i Danmark – 50% rabat
(gælder ikke MasterCard kreditkort)
 Veksling af valuta – 50% rabat
 Intet kontogebyr

Dit forretningsomfang
 Minimum 1.000.000 kr.
i forretningsomfang
 Lønkonto i BankNordik
tilknyttet Netbank og e-Boks

Dine fordele
 De bedste rentefordele på udvalgte produkter
 Gratis Netbank
 Gratis FI/Giro betalinger i Netbank
 Gratis straks- og sammedagsoverførsler i Netbank
 Gratis MasterCard Standard eller MasterCard Gold
 Gratis MasterCard Debit Standard
 MasterCard Platinum – 50% rabat. Endvidere 4 gratis loungebesøg pr. år. Besøget er inkl. 1 gratis gæst pr. loungebesøg.
 Gratis Visa/Dankort, også med individuelt design
 Gratis oprettelse af kassekredit op til 100.000 kr.
 Gratis hævning i BankNordiks pengeautomater
(gælder ikke MasterCard kreditkort)
 Hævning i andre pengeautomater i Danmark – 75% rabat
(gælder ikke MasterCard kreditkort)
 Veksling af valuta – 75% rabat
 Mulighed for at få magasinet Pengenyt gratis
 Intet kontogebyr

Optagelse i fordelsprogrammet forudsætter individuel kreditvurdering. Kreditvurdering foretages ved tilmelding.
Kundens/familiens samlede forretningsomfang opgøres ved tilmelding til fordelsprogrammet.
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Sådan beregnes dit
forretningsomfang
Forretningsomfanget opgøres som summen af:
 Saldi på indlån, udlån og kreditter
 Kursværdi på depoter
 1/3 af restgælden på Totalkredit Realkreditlån
 Kursværdi på investeringsbeviser

Aftal et møde og få
mere ud af din bank
Nu kan du blive Nordik360-kunde og få nogle ekstra økonomiske fordele.
Aftal et møde med din rådgiver - så kan vi lave beregninger der viser,
hvor store besparelser du vil opnå med fordelsprogrammet.
Du kan også gå ind på www.banknordik.dk/nordik360 og læse mere.
Vi glæder os til at byde dig velkommen til Nordik360.

Listen er forenklet. Se fuld beskrivelse og forbehold på www.banknordik.dk/nordik360.

Ring 76 97 80 00 eller læs mere
på banknordik.dk/nordik360

Nordik360
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Gør noget
godt for
dig og
dine
penge
Nordik360 er mere end bare et fordelsprogram. Det er et
attraktivt tilbud, der giver dig konkrete fordele og økonomiske
besparelser. Og din rådgiver vil sørge for, at I kommer hele
vejen rundt om din økonomi. Det betyder endnu bedre
rådgivning og billigere bank for dig.

Aftal et møde og bliv
Nordik360 kunde i dag

www.banknordik.dk/nordik360

