Hjælp
Aars Idrætsklub
til flere penge!
Tag et møde med Jutlander Bank

Kundeoplevelser:
Sagt om Jutlander Bank
Danmarks mest personlige og tilgængelige bank.
Sådan ønsker vi, at du som kunde oplever Jutlander Bank.

Herunder kan du læse nogle citater fra anmeldelserne
på Trustpilot. Anmeldelserne kan læses i deres
fulde længde på trustpilot.dk.

At vi er personlige og tilgængelige, er nemlig målet med
bankens strategi.
Derfor er vi rigtigt glade for, at det netop er disse værdier,
kunderne lægger vægt på og udtrykker tilfredshed med,
når de roser os på de sociale medier.
Til højre har vi samlet nogle enkelte anmeldelser fra Trustpilot.
Indrømmet - vi har taget dem fra den positive ende,
for selvfølgelig findes der også nogle mindre gode anmeldelser.

”...De hjælper altid, når man har brug for det,
og de behandler én som et menneske
og ikke en pose penge!...”

”Vi har haft en virkelig positiv oplevelse
... Vi havde behov for et lån og blev præsenteret
for en spændende løsning, som vi ikke selv havde tænkt
på. Billigere for os og dermed mindre fortjeneste for
banken. Det er god service!”

Men pr. januar 2017 ligger bankens score på Trustpilot på 8,6 ud
af en maksimal mulig score på 10,0.
Så på jysk kan vi vist godt tillade os at sige, at det ikke er
så ringe endda.

”...Vores rådgiver kom på besøg hos os
selv og holdt møde. Det er super rart
i en travl børnefamilie...”

Hjælp din klub til
flere penge
Er du over 18 år og endnu ikke kunde i Jutlander Bank,
kan du hjælpe Aars Idrætsklub til et større sponsorbeløb
- og samtidig selv spare penge.
Vi gennemgår din økonomi sammen med dig og
hører om dine ønsker.
Derefter får du et tilbud, der viser, om vi kan gøre det
bedre end din nuværende bank.

Vi finder besparelser hos 9 ud af 10.
Når du har holdt mødet med os - og uanset om du vælger
at blive kunde eller ej - så får klubben pengene overført.

Sådan gør du:

Udfyld nedenstående kupon og send eller aflevér kortet til Jutlander Bank.
Så kontakter vi dig og aftaler et møde.

Aars Privat, Himmerlandsgade 74
9600 Aars

Når mødet er afholdt, får Aars Idrætsklub 300 kr. i sponsorstøtte fra
Jutlander Bank.

Ja tak, jeg vil gerne, helt uforpligtende, kontaktes af Jutlander Bank:

Navn:

Jutlander Bank A/S
+ + + 20606 + + +
9993 Jylland USF B

Adresse:
Postnr./by:
Mail:
Tlf.:

Træffes bedst

Underskrift:

Vi kontakter dig og aftaler et møde, når og hvor det passer dig bedst.

Max. 1 kupon pr. husstand. Kan ikke kombineres med andre henvisningstilbud.
Gælder alle over 18 år.

