
Vi ønsker å gi deg som kunde  
økt innsikt i egen økonomi, slik at 

du kan ta viktige økono miske  
beslutninger på et trygt grunnlag. 

Vårt mål er at du når dine.

Ønsker du hjelp til bankbytte, vil vårt 
velkomst-team bistå deg med det praktiske. 

Eget VIP-kundesenter, mandag–søndag 
Tlf: 987 05550

E-post: kol@danskebank.no

Trygghet over tid



Som bedriftseier kan du dra nytte av våre 
bransjespesialister. Privat- og bedriftsøkonomien 
henger ofte sammen. For å gjøre hverdagen så 
enkel som mulig for deg, møter du én rådgiver 
som har spesialkompetanse på typiske livsfaser 
for bedriftseiere. Med utgangspunkt i din situa-
sjon finner dere sammen frem til de beste 
løsningene og tjenestene for deg.

Du får svært konkurransedyktige priser, og kan dra 
nytte av markedsledende selvbetjeningsløsninger. 

Bankavtalen er kollektiv, noe som betyr at du slipper 
å forhandle rente og betingelser, og kan bruke mer 
tid på det som betyr mest for deg. Du kan være 
trygg på at du til enhver tid har blant markedets 
laveste renter på boliglån, kostnadsfri etablering, 
rabattert billån og en svært god innskuddsrente. 

Akademiker-kundeprogrammet gir også tilgang til 
flyplasslounger, reise- og avbestillingsforsikring, 
VIP-kundeservice. Du får også DealPass som gir 
rabatter på hundrevis av butikker og restauranter. 

Har du egen bedrift?De beste betingelseneSamspill gir trygghet

Tilgang til 
spesialist rådgivere

Samme betingelser  
for ektefelle/samboer

Enkelt 
bankbytte

Garantert god 
boligrente

Hjelp når du 
trenger det

Se alle fordeler og bli kunde på
danskebank.no/kol

Livet er ikke statisk. Det består av både medgang og 
motgang. Jobb, familie, barn. Bolig, ferie, drømmer. 
Regninger, brudd, begravelser. Det er vanskelig å 
styre alt, men i samspill med andre står du litt 
sterkere. Sammen blir det litt enklere, tryggere. 
Litt mer forutsigbart.

Som medlem i KOL kan du stole på at foreningen din 
er der for deg i arbeidslivet. Gjennom medlems-
skapet kan du også være trygg på at du har tilgang 
til en av Norges beste bankavtaler. 




