
Et godt råd kan  
være mere værd  
end penge
Flere og flere under 30 år oplever, at de er 
uinteressante for bankerne. Pludselig har 
bankerne fjernet muligheden for personlig  
kontakt og erstattet rådgivningen med et  
callcenter eller e-mails. Den personlige 
bankrådgiver er sparet væk.

Se her i folderen, hvordan du slipper for gebyrer, 
telefonkøer og får personlig, transparent og 
kompetent rådgivning, uanset hvor ung du er.

Lad os give dig et



Et direkte nummer  
– i stedet for træk-et-nummer
Nogle af livets største beslutninger tages, når man er
mellem 18 og 30 år. For uanset om du skal på universitetet, 
i lære eller noget helt tredje, så er det store beslutninger, der 
skal tages: Skal du flytte hjemmefra, købe bolig, bo 
til leje eller investere i udstyr, bøger eller studierejser? 
Så kan vi hjælpe dig. Både med et godt råd og med hjælp 
til at få råd.

Du bliver aldrig et nummer hos os, vi har nemlig hverken 
telefon-sluse, træk-et-nummer-systemer eller call-centre. 
Vi tror nemlig ikke, at upersonlig rådgivning er godt for 
nogen parter. Så kom forbi og få et visitkort med et direkte 
nummer til din personlige rådgiver. 

Vi er ikke som bankerne
Bankerne skal tjene penge til deres aktionærer, og de 
tjener dem på deres kunder, gennem gebyrer og renter 
på kreditterne. De tjener dem på dig. 

Sådan er vi 
Vi er en andelskasse, og det betyder, at alle vores kunder 
ejer en del af os. Derfor har vi en interesse i at rådgive vores 
kunder bedst muligt. Fremtiden er jo en, vi er fælles om.



Bliv en del af os og bliv 
en del af noget større
Du kan blive en del af os ved at købe andele for  
2.000 kr. De andele er din adgang til alle fordelene.

Har du ikke 2.000 kr. - fortvivl ikke!
Har du ikke pengene til at købe andelskapital nu,  
hjælper vi dig med at oprette en opsparingskonto,  
så du kan begynde opsparingen til den nødvendige  
andelskapital og samtidig få glæde af tilbuddene  
i FællesFremtid med det samme.

På Facebook kan du følge med i de initiativer, vi sætter i 
søen og læse om de projekter, vi vil hjælpe i gang. Du er 
også velkommen til at komme med idéer og forslag til 
os. Og så håber vi til gengæld, at du vil være med til at 
sprede vores budskaber om grøn vækst, socialt ansvar 
og solidaritet. 

Du kan få stor indflydelse som andelshaver. Så har du 
tid, lyst og engagement til at præge udviklingen af vores 
grønne, bæredygtige og socialt ansvarlige pengeinstitut 
– så kig forbi vores generalforsamling og bliv hørt,  
måske kan du endda blive en del af repræsentantskabet. 

Følg os på Facebook

Har du hjertet med  
– og noget på hjerte? 



Fælleskassen har udarbejdet en række nye tilbud til dig, 
som er mellem 18 og 30 år. Vi kalder det FællesFremtid,  
hvor vi bl.a. har fjernet gebyrerne på de ting, du oftest 
bruger din bank til.

FællesFremtid  er til dig, 
som er mellem 18 og 30 år

FællesFremtid  giver dig:
Gebyrfri konto

Gratis trådløst Mastercard Silver inkl. event- 
og koncert-afbestillingsforsikring

Gratis trådløst Visa/Dankort

Gratis netbank - også på Android, Windows 
Phone, iPhone og iPad

Gratis adgang til at hæve kontanter i alle 
landets pengeautomater

Mulighed for en studieforsikring bestående 
af indbo-, rejse- og ulykkesforsikring til en 
fordelagtig pris

Lav rente på kredit, lån og boliglån

Personlig økonomisk rådgivning

Mobilepay



I Fælleskassen vægter holdninger og værdier højere end 
store overskud. Vi er nemlig en del af vores omgivelser og 
miljø. Derfor støtter og hjælper vi foreninger og virksom-
heder, der tænker på andre end dem selv.

Vores netbank er den samme som de store bankers, til 
gengæld er vores rådgivning både personlig og kompetent.  
Vores renter på lån og kreditter er fair, og vi arbejder på at 
have så få gebyrer som muligt.

Ønsker du at være en del af Fælleskassen, så ring til os 
på telefon 35 39 45 40 og hør mere om dine muligheder.

Dit lokale pengeinstitut.
Bygget på fællesskab, bæredygtig 
økonomi og solidaritet. Siden 1985.
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