
Private Banking – giv din formue ekstra opmærksomhed 
 
Her kan du læse mere om vilkårene i Private Banking. 

 
Hvad er Private Banking? 

 

Med Private Banking sikrer du dig den optimale pleje af din privatøkonomi. Som en del af Private Banking 
er du sikret, at du og din rådgiver løbende forholder jer til din formue og dine indtægter i form af fokus på 
aktiv gældspleje, formueplacering og pensionsforhold. Samtidig sikrer du dig sparekassens bedste priser. 
 

Dine Private Banking-fordele 

• Personlig kunderådgiver med speciale i Private Banking 

• Egen formuerådgiver 

• Fordelagtige administrationsomkostninger ved investeringsaftaler (gælder også for din eventuelle 

virksomhed) 

• Fordelagtige kurtagesatser baseret på omsætningen i dit depot  

• Gratis adgang til kvartalsvise webinarer/videoindlæg om emner, der er relevante for din 
økonomi og formue  

• Prioriteret telefonisk adgang uden ventetid, hvis din rådgiver er optaget 

• Prioriteret hurtig sagsbehandling – f.eks. i forbindelse med låneomlægning 

• Private Banking Kredit uden stiftelsesprovision – du betaler kun ekspeditionsgebyret.   

• Mastercard Kredit Platinum med Priority Pass, der giver adgang til mere end 600 lounges over 
hele verden - også i København og Billund4)/6) 

 

Private Banking giver dig yderligere følgende gratis fordele 

• Mobilbank 

• Netbank Privat1) 

• BeskedService på sms og mail 

• Hævning af danske kroner i alle pengeautomater i Danmark2) 

• Hævning af euro i sparekassens pengeautomater3) 

• Intet kortgebyr på Dankort, Visa/Dankort4), Mastercard Debit Standard eller Mastercard 
Kredit (Standard eller Guld)4) 

• Kontoudskrifter (elektronisk) 

• Årsudskrifter (elektronisk) 

• Kuvertbetaling 

• Valutaveksling i sparekassens filialer5). 

 

Mulige tilkøb 

• Formuepleje 

• World Elite Mastercard (årlig pris 4.995 kr.)3)/4)/6)  
 

For øvrige ydelser betaler du den pris, du kan finde i sparekassens prisbog, som du kan se på 
www.spks.dk/priser. 
 

Hvad koster det? 
Private Banking koster p.t. 650 kr. i kvartalet, og abonnementet dækker de privatpersoner i din 
familie, som er omfattet af vilkårene – inklusiv børn under 18 år.  
Ved indtræden i Private Banking betales først abonnement pr. kommende hele kvartal.  
Ved udtræden af Private Banking beholder du dine fordele til udgangen af det indeværende kvartal. 
Vi refunderer ikke betaling for den eventuelle resterende del af et kvartal, efter du er trådt ud af 
Private Banking. 
 
Ændring af vilkår i Private Banking 
Sparekassen kan indføre nye fordele i Private Banking uden varsel. 
 

Sparekassen kan ændre priserne i Private Banking efter de regler og varsler, der er gældende i 
”Almindelige forretningsbetingelser” for privat og erhverv. 
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Øvrige vilkår 

Sparekassens ”Almindelige forretningsbetingelser” for privat og erhverv gælder også for Private Banking. 
 
 

1)   Abonnement inklusiv overførsler i danske kroner, betaling af indbetalingskort (inklusiv kvittering) og 
budget. 

2) Hæver du penge i Danmark eller udlandet i pengeautomater, der ikke er sparekassens, kan der dog 
være et gebyr til den bank, der ejer automaten. Du betaler altid gebyr for at hæve med et Mastercard  
Kredit i alle pengeautomater i Danmark og udlandet. 

3) Ved Mastercard Kredit (Standard, Guld, Platinum, World Elite) betales gebyr for at hæve i sparekassens 
pengeautomater. 

4) Kræver kreditgodkendelse. 
5) Gælder ikke alle valutaer og kan ikke udføres i alle filialer. 
6) Priority Pass giver kortindehaver og eventuelle ledsagere adgang til henholdsvis 6 (Mastercard 

Kredit Platinum) og 10 (World Elite Mastercard) gratis besøg i loungen pr. kalenderår. 
Loungebesøg ud over dette koster 200 kr. pr. besøg. Adgang for kortindehaver med ledsager 
tæller som to besøg (1 kort pr. aftale). 
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