Services til
investeringskunder
Hos os har du adgang til mange services. F.eks:
MobilBank

Pensionsopsparingsmøde

Periodisk rapportering

NetBank

Nedsparingsmøde

Automatisk geninvestering

Rådgivning

Finansielle nyheder

Mange samarbejdspartnere

Investeringsmøder

Adgang til nyheder

MobilBank som selvbetjeningsværktøj
Som kunde i Sparekassen Thy kan du benytte
Sparekassens MobilBank til blandt andet at
handle med værdipapirer og følge værdien af
disse. MobilBanken giver dig ligeledes mulighed
for at overføre midler mellem dine egne konti i
sparekassen, samt overføre til andre pengeinstitutter. Derudover kan du kommunikere med din
rådgiver, ligesom du kan spærre dit kort.

Finansielle nyheder og aflæsning af kurser
Som kunde i Sparekassen Thy kan du aflæse kurser og finansielle nyheder i din NetBank. Du kan
blandt andet se oversigter med dagens ”vindere” og dagens ”tabere”
Faciliteten giver dig mulighed for selv at opbygge overvågningsliste, og dermed være opdateret på lige præcis de værdipapirer, der er vigtige
for dig.

MobilBanken er et produkt, der i høj grad gør
dine produkter let tilgængelige, samt understøtter en sikker kommunikation mellem dig og din
rådgiver.

Investeringsmøder
Vi præsenterer dig for investeringsforslag, samt
efterbehandler de indgåede aftaler. Har du en
beholdning af provisionsbetalende investeringsbeviser for over kr. 3 mio., har du adgang til
to rådgivningsmøder årligt.

Netbank er effektivt og praktisk
De forskellige features der er anført under ”MobilBank”, har du som kunde også nytte af i NetBanken. NetBank giver derudover adgang til at
lave realiserede/urealiserede gevinster, afkast-,
og beholdningsrapporter på depoter. Du har ligeledes mulighed for kommunikation med din
rådgiver og booking af netmøder.
Som både privat- og erhvervskunde giver NetBanken dig unikke muligheder for at håndtere
din egen økonomi både effektivt og praktisk.
Det kan ske på alle tider af døgnet, så du kan
foretage de ting, du ønsker, når du ønsker det.

Pensionsopsparings-/nedsparingsmøde
Da en stor del af din opsparing sandsynligvis
sker i pensionsordninger, tilbyder vi dig ligeledes mulighed for at udarbejde opsparings- og
nedsparingsplaner.
Rådgivningsmøde skaber værdi
Disse møder med din rådgiver i Sparekassen
Thy giver dig tryghed og en større sikkerhed for,
at du har forstået konsekvensen af de valg, du
træffer. I Sparekassen Thy prioriterer vi tiden til
kundemøder højt, og ventetid på et møde er
derfor meget begrænset.
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Rådgivning om risikoafdækning
I Sparekassen Thy yder vi rådgivning omkring risikoafdækning og fastlæggelse af investeringsstrategi. Indholdet af mødet giver dig en forståelse for
de overvejelser, der ligger til grund for fastlæggelse af en investeringsstrategi, der passer til lige
nøjagtig dine præferencer.
Periodisk rapportering
Som investeringskunde i Sparekassen Thy modtager du jævnligt rapporter, som retter din opmærksomhed på dit investeringsengagement. Statusrapport er en nylig tilføjelse, så du har mulighed
for at følge bedre med i udviklingen på netop din
investering.
Automatisk geninvestering af udbytter
Du har mulighed for en økonomisk besparelse ved
at få geninvesteret udbytter fra investeringsforeninger uden kurtage og til investeringsforeningens indre værdi.
Samarbejdspartnere giver meget viden
I Sparekassen Thy samarbejder vi med en bred
vifte af samarbejdspartnere. Herved sikrer vi,
at du som kunde har adgang til flere forskellige
udbydere af eksempelvis investeringsforeninger.
Det betyder, at du har adgang til flerstrenget rådgivning. Rådgivning som herved kan tilpasset dit
personlige behov.
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