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Livet som ung er fuld af 
fart, mange muligheder 
og mange valg.

18+ er produktet for dig mellem 
18 - 27 år.

18+ indeholder en lønkonto, en 
budgetkonto samt lånemuligheder.

Lønkontoen kan du have det sjovt 
for, mens budgetkontoen hjælper 
dig med at have et overblik over 
dine faste udgifter.

Fast indtægt
Uanset om du er studerende, er i 
lære eller arbejder, så har du en 
indtægt. 
Når denne indtægt går ind på din 
18+ lønkonto, giver vi god rente. *

Til din 18+ lønkonto, har du 
mulighed for at få forskellige 
kortløsninger

På den måde behøver du ingen 
kontanter på dig, når du finder 
noget, som du bare må eje.

Mere fritid
Budgetkontoen giver også en højere 
rente end en almindelig budget-
konto.*

Du kan tilmelde dine faste 
regninger til at blive betalt  
automatisk via BS. 

Via økonomimappen, som du får 
gratis hos os, kan du samle dine 
personlige papirer, lønsedler, 
års opgørelser, skattepapirer, 
forsikringer og BS udskrifter mm.
som evt. ikke kommer digitalt.

Ved hjælp af Portalbank kan du få et 
overblik over saldoen på dine konti, 
når det passer dig.
Du kan betale dine regninger og 
girokort over portalbank gebyrfrit.
Det samme gælder app’en.

Portalbank & Mobilbank

Fordelagtige 
    lånemuligheder

Kassekredit
Det er muligt at oprette 18+ kredit 
på op til 20.000 kr.** 

Fordelen ved 18+ kredit er den lave 
rente.*  
Kreditten er gebyrfri, første gang 
du får den oprettet.

Lån
Det er muligt at oprette 18+ lån på 
op til 40.000 kr.** 

Fordelen ved 18+ lån er den lave 
rente.* 
Lånet er gebyrfrit, første gang du 
får det oprettet.

Tilbehør
Visa/dankort eller MasterCard 
Debet#

Gratis

Portalbank Gratis
Smartphone app - Mobilbank Gratis
Swipp - via egen Swipp app Gratis
E-boks Gratis
Hævning i alle danske 
pengeautomater

Gratis

Økonomimappe Gratis
Skade- / Personforsikringer

Få krav
Løn / SU skal gå ind på 18+ 
lønkonto.

Tilmelding til Portalbank, 
elektroniske udskrifter i Portalbank 
og e-Boks.

Fanø Sparekasse 
- Din rådgiver.
Kom ind og få en snak med din 
personlige rådgiver, der altid er 
parat til at hjælpe.

 *

**
#

Samtlige rentesatser er variable og kan ændres i takt 
med sparekassens generelle renteændringer.
Se renten i vores rente folder.

alm. kreditvudering.

Ingen kortholderafgift.
Gælder ikke genbestilling før udløbsdato.


