
 
 

Måske DANMARKS bed-
ste ungdomspakke. 

 
 

 
Råd til mere 
Med Ud i Livet pakken får du et 
væld af fordele og gode tilbud. 
Her er et lille udpluk: 
 
 Oprettelse af kredit/lån på op 

til 50.000 kr. til en fordelagtig 
rente. 

 Gratis Dankort, VISA Dan-
kort eller MasterCard Debit til-
knyttet Ud i Livet-konto. 

 Gratis: Et ”design-selv” kort. 
 Gratis homebanking. 
 Gratis homebanking på din 

smartphone 
 Gratis hævning i alle pengeau-

tomater mellem kl. 8 og 18 på 
alle hverdage. 

 
Ud i Livet pakken er for dig der er 
fyldt 18 og indtil du fylder 30 år. 
 
 
 
 
 

Personlig rådgiver 
Du får din egen faste rådgiver, som 
altid er klar til at hjælpe og vejlede 
dig. Din personlige rådgiver vejle-
der dig gratis i økonomien når du: 
 
 flytter hjemmefra 
 starter uddannelse 
 rejser Jorden rundt 
 vil have de rigtige forsikringer 
 køber bil 
 køber ejerbolig 
 
Kom GRATIS i biografen 
Hvis du anbefaler os til dine venner, 
og en af dem bliver ny kunde hos 
os, kvitterer vi med 2 gratis bio-
grafbilletter, så I kan tage en tur i 
biografen sammen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dankort 
Med Ud i livet pakken kan du vælge 
at få et gratis Dankort, VISA Dan-
kort eller MasterCard Debit. Det er 
nemt og bekvemt, fordi det både er 
et betalings- og hævekort. Når du 
rejser til udlandet bør du overveje at 
få et VISA Dankort, MasterCard 
Debit eller Kredit. 
 
Design-selv kort 
På vores hjemmeside 
www.sparekassenballing.dk kan du 
selv designe dit Dankort, VISA 
Dankort eller MasterCard Debit.  
1. ”design-selv” kort er GRATIS. 
 
Fjernkundeservice 
Selv om du ikke længere bor i om-
rådet, kan vi i Sparekassen stadig 
give dig vores gode service. Bl.a. 
kan du i alle landets automater hæ-
ve gratis mellem kl. 8 og 18 på alle 
hverdage. Og husk, vi er ikke læn-
gere væk end et telefonopkald. 
 
Gratis Homebanking 
Hvis du gerne vil klare diverse pen-
gesager hjemmefra PC’en, iPad’s 
eller Android-tablets kan du få op-
rettet homebanking. Med homeban-
king kan du selv foretage fore-
spørgsler, overførsler og regnings-
betaling. Ligesom du får mulighed 

for tilmelding til PBS, valutabestil-
ling og handel med værdipapirer. 
  
Homebanking på smartphone 
Se konto- og posteringsoplysninger, 
betale girokort, lave overførsler 
m.m. på din smartphone. 
App’en kan benyttes på iPhone’s, 
og Android-telefoner. 
Kontakt os og hør nærmere eller se 
mere på vores hjemmeside. 
 
www.sparekassenballing.dk 
 
På gensyn i Sparekassen Balling – 
her får du personlig og god service 
 



 
Styr på forsikringerne 
Selv om man er ung og forsikringer 
ikke er det mest spændende, er det 
vigtigt, at du er dækket ordentlig 
ind. Alt for mange unge vælger i 
dag at spare fx ulykkes- eller indbo-
forsikringen væk – med store kon-
sekvenser, hvis skaden skulle ske. 
 
Kom ind i Sparekassen, så hjælper 
vi dig med at sikre, at du er ordent-
ligt dækket. 
 
Vi tilbyder i samarbejde med Pri-
vatsikring og FSS både skades- og 
personforsikringer af alle slags. 
 
Ulykkesforsikring 
En ulykkesforsikring skal give dig 
en økonomisk håndsrækning, hvis 
du bliver invalid efter en ulykke. 
Pengene kan bruges til alt: Hjælpe-
indretninger i din bolig, medicin, ny 
uddannelse eller rekreation – du be-
stemmer selv. 
 
Vi anbefaler altid en heltidsulykkes-
forsikring der dækker hele døgnet, 
for det kan være svært at skelne  
mellem arbejde og fritid. 
Udfører du arbejde for andre – løn 
 
 

 
net eller ulønnet – (også vennetje-
nester), er det arbejdstid.  
Det gælder f.eks., hvis du hjælper 
naboen med at skubbe hans bil 
i gang eller bygge hans carport. 
Og ved ulykke i arbejdstiden er du 
ikke dækket af en fritidsulykkesfor-
sikring. 
 
Indboforsikring 
Selv om du ikke ejer mange og dyre 
ting, er en indboforsikring et must. 
 
Den indeholder nemlig en ansvars-
forsikring, der dækker, hvis du ved 
et uheld kommer til at gøre skade på 
en anden person eller en anden per-
sons ting. Så hvis du ikke har denne 
forsikring kan det derfor have store 
økonomiske konsekvenser for dig, 
f.eks. hvis du kommer til at køre en 
anden person ned på cykel. 
 
Herudover dækker forsikringen 
selvfølgelig også dit indbo ved ty-
veri eller brand – hos os får du des-
uden gratis en verdensrejseforsik-
ring med i købet. 


