Professionel, troværdig og nærværende

Din lokale sparekasse
Vi kender lokalområdet
Sparekassen Balling, med afdelinger i Balling, Holstebro
og Skive, er en sund og stærk garantsparekasse med stor
forankring i lokalsamfundet siden 1914. Vi har altid haft
et naturligt ønske om at understøtte udviklingen i området, og vi forsøger derfor at udnytte vores indgående
kendskab til lokalområdet, befolkningen og de erhvervsdrivende ved at forene ansvarlig kreditgivning og en
redelig rådgivning til gavn for lokalområdet, kunderne og
os selv som pengeinstitut.
Vi er fokuseret på at drive en sund forretning, hvilket
også afspejler sig i vores høje solvensgrad. Og vi vil fortsætte med at gøre os fortjent til kundernes tillid.
Medarbejdernes arbejdsglæde smitter af på hele forretningen, og vi ønsker at bevare og udbygge rammerne for

et godt og udfordrende arbejdsliv for vores medarbejdere
ved at fokusere på medarbejdernes arbejdsglæde via
kompetenceudvikling og motivation. Vores overordnede
mål er at nå et højt loyalitetsniveau, der bygger på troskab
og engagement.

Vores fundament bygger på tre nøgleord:
professionel, troværdig og nærværende
Vi vil være din professionelle, troværdige pengerådgiver.
Vi tager udgangspunkt i mennesket bag økonomien, og
vores målgruppe er privatkunder og mindre erhvervskunder, der har behov for traditionel pengerådgivning. Vores
rådgivere tager altid udgangspunkt i ønsket om langvarige
relationer og kundernes situation og behov. Kort sagt: Vi
kender – og bakker op om – kunderne og deres hverdag!

Læs mere om:
Afdelingen i Balling

Service og kredit

Afdelingen i Holstebro

Med GoZee-appen bliver brochuren levende
GoZee: Sådan kommer du i gang på
30 sekunder

Afdelingen i Skive

1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store
eller Google Play, og download appen på
din smartphone eller tablet.
2. Åbn appen, og brug den på sider med
GoZee-ikonet.

Erhverv
360ºpanorama

Fotogalleri

Webikon

Kurt Nielsen, direktør i
Sparekassen Balling

Bolig, pension & investering

Din boligdrøm – den vigtigste del af din
økonomi
Hos Sparekassen Balling giver vi dig gode råd om dine boligdrømme og øser gerne ud af vores ekspertise på området. Ikke bare ved køb af ny bolig eller sommerhus – men
også i forbindelse med nybyggeri, tilbygning, renovering,
energibesparende tiltag, sommerhus eller måske noget
helt andet. Vores styrke er, at vi kender til det lokale boligmarked og alle aspekter af boligfinansiering.

Få frihed og tryghed i den tredje alder
Sammen lægger vi en plan, så du kan leve livet nu i trygge
rammer. Og samtidig får du tjek på fremtiden – økonomisk set. Det er vigtigt at planlægge fremtidens økonomi
for dig og din familie, mens privatøkonomien er god og
ikke mindst, mens familiens helbred er fint.

Få overblik og tilpas din investering
Når vi sammen har udarbejdet din risikoprofil, kan du faktisk lægge din egen investeringsstrategi eller tage os med
på råd. Du kan som udgangspunkt frit vælge, hvordan du
vil investere.

Der er KundeKroner til alle
os boligejere
I hele 2019 og 2020 får 4 ud af 10 boligejere i hele landet
KundeKroner, fordi de har lån i Totalkredit.
Læs mere på Totalkredit.dk/KundeKroner

Det er nemt med Selvbetjeningen
Mobilbank
Med Mobilbank har du altid din sparekasse lige ved hånden. Og her kan du
faktisk ordne de fleste pengesager. Hent
vores app i Google Play eller App Store,
gennemfør tilmeldingen, og du er i gang.

MobilePay
Det er hurtigt og nemt at overføre
og modtage penge i MobilePay – det
kræver kun, at du kender modtagerens
mobilnummer. Har du lagt penge ud for
vennerne, er det via appen muligt at
anmode om at få pengene retur.

Apple Pay
I butikker kan du bruge Apple Pay på
din iPhone eller dit Apple Watch. Apple
Pay er nemt og sikkert at bruge og virker
med de Apple-enheder, du allerede
kender. Du kan lave sikre betalinger i butikker, i apps og på nettet. Apple Pay er
endnu nemmere at bruge end dit fysiske
betalingskort.

SEBinvest

Invester som de professionelle

Din økonomi er din – hele livet
Uanset hvor du befinder dig i dit liv, så er det vigtigt at
have styr på økonomien, så du er klar til de kommende
livsfaser. Vi rådgiver og tilbyder produkter, der giver dig
fordele – ikke kun her og nu, men også på den lange
bane.

En godt fyldt pengesæk giver frihed!
Når indtægterne er større end udgifterne, er alt i skønneste orden – men sådan fungerer en privatøkonomi
sjældent. Det er med økonomi som med mennesker; ikke
to er ens. Alle har unikke muligheder, behov og drømme
– og det skal økonomien afspejle. Det er ikke nogen nem
opgave at overskue alle de spændende muligheder og
ødelæggende faldgruber, der kan opstå.

Hos Sparekassen Balling har vi ingen pakkeløsninger, for
du er ikke som de andre. Derfor leverer vi den rådgivning
og de økonomiske løsninger, der passer til dig og din
økonomi. Og husk – ”Din økonomi er din” – hele livet,
og vi er klar til at inspirere dig til en bedre økonomi i alle
livets faser med de behov, der dukker op og ændres hen
ad vejen.
Vi er klar, når du er klar
– OGSÅ UDEN FOR ÅBNINGSTIDEN!

Ansvarlig investering

