Velkommen til
Fælleskassen
Ikke en bank der er mindre dårlig.
Et pengeinstitut der er bedre!

Det er nemt at skifte til Fælleskassen
Fælleskassen

Ny Kunde

Andre

Kundeansøgning på Faelleskassen.dk

Opstartsmøde med din rådgiver.

Vi opretter konti, kort, netbank m.m.

Vi giver dig besked, når dokumenterne er klar.

Du underskriver dokumenterne i netbank.

Kort produceres, pinkode dannes, dette sendes
til dig med posten i løbet af ca. 14 dage.

Du aktiverer kortet og giver besked til din rådgiver i
Fælleskassen.

Vi flytter BS aftaler, registrerer Nemkonto og sender
overførselsanmodning til din nuværende bank.
Din nuværende bank lukker: Netbank, kort og konti m.m.

Vi modtager dine penge, gæld, oplysninger mm.

Vi kontakter dig.

Velkommen til Fælleskassen

Husk at :
Oplyse os om depot, forsikringer, kundeboks el.lign.
Ændre kortoplysninger på dine betalinger til f.eks.
mobil, Netflix, Brobizz og andre.
Oprette netbank på mobilen.

Har du behov for flere kort?
Visa / Dankort
Limit på 2.000 kr. pr. dag. 25.000 kr. pr. 30 dage.
Mastercard Debit
Limit på 5.000 kr. pr. dag, 30.000 kr. pr. 30 dage.
Fælleskassen
Er kontantløs, ingen sedler, mønter eller valuta.

Fælleskassen kan også
rådgive dig om :
Bolig
Pension
Investering
Forsikringer

Sådan er vi – sådan tænker vi
Lige til. Og til at forstå.

Vi er til at tale med. Og vi er til stede når du taler
med os. Til stede i mere end en forstand: Lokalt,
Personligt, Altid. Egentlig er vi bare det du burde
kunne forvente af din bank.

Bliv en del af os. Og bliv en del af noget større.

Du kommer til at eje en del af os, og med det følger
indflydelse, muligheder og ansvar. Og med en fælles
bundlinie kommer en fælles interesse. Et fælles
bedste.

Vi tror at fremtiden er en vi skal deles om.

De projekter Fælleskassen støtter og finansierer
er ofte bæredygtige, socialt ansvarlige, etiske eller
grønne initiativer. Vi synes nemlig, at en bæredygtig
vækst skal komme fra projekter, der giver mening
både på kort og langt sigt.

Overskud handler om mere end penge.

Vi er hverken de hurtigste eller de billigste. Til gengæld
rådgiver vi dig ikke, ud fra hvad vi kan tilbyde eller
sælge, men ud fra dine behov.
Vi spekulerer ikke, og vores indtjening bliver primært
brugt til at gøre os mere solide. Vi synes det er sund
fornuft ikke at satse - det lader vi andre banker om.

