Sydslesvigkonto

Tysk bank
med danske rødder

Din bank i Sydslesvig til din
økonomi på begge sider af
den dansk-tyske grænse

Ring til os
– vi rådgiver dig gerne!
Dorthe Bandemer: +49 461 8414-272
dbandemer@unionbank.de
Solveig Mählitz-Oliver: +49 461 8414-248
soliver@unionbank.de
Kerrin Teichmann: +49 461 70032-34
kteichmann@unionbank.de
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Hvem er Union-Bank?
Union-Banks historie går helt tilbage til 1875. Banken
har fortsat sine rødder i det danske mindretal. Bankens
kultur, handlinger og organisation er siden grundlæggelsen præget af det danske – ikke mindst derfor er
hjertesproget forblevet dansk, selvom banken rent
juridisk er tysk, og også fuldt ud fungerer som en
klassisk tysk bank.
Union-Bank, som også i dag bevæger sig helt naturligt
på tværs af den dansk-tyske grænse, er et moderne
pengeinstitut med stort kendskab til de danske og
tyske markedsvilkår. Dette gør det muligt at tilbyde
rådgivning, finansiering og specielle finansløsninger
– uanset på hvilken side af den dansk-tyske grænse
behovet opstår.

?

Hvad er en Sydslesvigkonto?

Union-Banks Sydslesvigkonto er til medlemmerne
af det danske mindretal – en fordelspakke til
alle Sydslesvigere.
Kontomodellen gør det nemt at håndtere
betalinger hen over den dansk-tyske grænse.
Den forener forskellige konti i en konto til
din daglige økonomi.

Hvad kan Sydslesvigkontoen?
•	Være din NemKonto – til udbetaling af bl.a.
offentlige ydelser i Danmark
(også som tysk ejer af et sommerhus i Danmark)
•	Være din lønkonto – også for løn direkte
fra Danmark (afhængig af din danske arbejdsgiver)
•	Være din konto til udbetaling af dansk pension
•	Være din klassiske girokonto til alle dine
bankforretninger

Hvad tilbyder vi?
• Fordelspris for kontoføring
• Rentefordel ved kassekredit
•	Betalingskort (Maestro), som også virker i Danmark
• Tilgang til netbank
• Dansktalende rådgivere
•	Hjælp til - og rådgivning om de praktiske forhold
ved bankforretninger hen over grænsen
•	En konto, som du kan bruge på begge sider af den
dansk-tyske grænse
•	Har du brug for yderligere funktioner til håndtering
af dine danske bankforretninger, tilbydes du gratis
tilgang til en grænsekonto i samarbejde med vores
danske partnerbank Broager Sparekasse. Vores partnerbank opkræver dog gebyrer for kontoen
•	Udlodning af billetter til kulturelle arrangementer
med SSF som arrangør
•	Fordelspris på abonnement fra Flensborg Avis
(E-avis)
Union-Banks mission er, at vi på baggrund af danskheden i Tyskland tager ansvar og engagerer os både i
den enkelte kunde, således at alle kan få produkter og
den individuelle rådgivning, som der er brug for, men
også i, at vi sammen med vores kunder udvikler det
lokalsamfund, som vi alle er en del af.
Som kunde i Union-Bank er du derfor helt naturligt
med til at støtte det danske mindretal og de aktiviteter,
som findes i Sydslesvig.

Hvad giver dig tilgang?
•	
Medlemsskab af SSF eller en anden dansk
organisation hhv. forening i Sydslesvig
• Tilknytning til det danske mindretal i Sydslesvig

SYDSLESVIGKONTO
Inklusiv
• Hæv gebyrfri penge i vores pengeautomater
OBS: Udbetaling af kontanter er også mulig i mange butikker.
• Bestem selv din pinkode til dit EC/Maestro-kort ved at
ændre den direkte i vores pengeautomater
• Et EC/Maestro-kort pr. kontoindehaver (maks. 2)
• Indbetal direkte på din konto ved vores pengeautomater
• Netbank
• Overførsel via blanket uden service
• Udskriv dine kontoudtog med vores kontoudtogsprintere
eller se dem online
• 9 % variabel rente på en kassekredit
• Mulighed for gratis tilslutning til dkr-konto i Broager
Sparekasse.
(Oprettelse og brug sker mod gebyrer i Broager Sparekasse)

8,90 €

(Grundpris pr. måned)

Bemærk venligst:
Kassekredit kan gives afhængigt af en vurdering af din økonomi.
Renten beregnes dagligt af det skyldige beløb og debiteres kvartalsvis
bagud på din konto. Renten er variabel. For samlet indestående over
25.000,00 € opkræver vi i øjeblikket -0,5% p.a.. Beregningen foretages
af det gennemsnitlige indestående over de sidste 3 måneder og debiteres kvartalsvis bagud på din konto.

Yderligere tjenester
Overførsel via blanket
2,50 €

Overførsel med service
Oprette og ændre stående ordrer
Udbetaling ved kassen

1,50 €

Mastercard Classic pr. måned*

2,00 €

Mastercard Gold pr. måned*

5,00 €

Fremsendelse af papirkontoudtog
efter kundeønske

1,75 €

Ekstra budget- eller huskonto pr. måned

1,50 €

Ekstra DKK-konto hos vores danske
samarbejdspartner. Kun gebyrer fra
samarbejdspartneren

Pris pr. postering eller stk., medmindre andet er angivet.
Priserne for yderligere tjenester kan ses i vores aktuelle
„Preis- und Leistungsverzeichnis“.
 ortgebyr faktureres årligt
* =K
(myndighedsalder og kreditværdighed forudsat)
= påkræves med den 6. udbetaling
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