
Foreningskunder

Foreningskonto
- for foreninger og klubber
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Nødvendige dokumenter
Ved at oprettelse af foreningskonto eller ændring i eksisterende forening
skal vi bruge følgende oplysninger:

 Registreringsbevis fra CVR (kan hentes på www.virk.dk)

 Foreningens vedtægter

 Referater fra de sidste 2 års generalforsamlinger

 Referat fra sidste konstituerende bestyrelsesmøde

 Legitimation på hele bestyrelsen

 Mailadresser og kontaktoplysninger på hele bestyrelsen

 Hvem der skal have fuldmagt og netbankadgang til kontoen

Velkommen
Med en foreningskonto i Broager Sparekasse får I sikkert og nemt styr på forenin-
gens økonomi. Vi hjælper jer godt i gang, og vores team i foreningsservice er altid 
klar med personlig hjælp, hvis I har spørgsmål.

Når I som forening skal oprettes i sparekassen, er der en række dokumenter og 
papirer, der skal være på plads, ligesom dokumentation for foreningens CVR-nr. 
skal indleveres. Se de krævede dokumenter forneden her på siden.

Betal med kort - fysisk og digitalt
Som forening kan I mod betaling få tilknyttet et Mastercard Debit betalingskort, 
så I både kan handle i fysiske butikker og webshops. Vi giver også mulighed for 
at tilmelde kortet til Apple Pay, Garmin Pay, Google Pay eller Fitbit Pay, som giver 
ekstra frihed i forhold til kortbetalinger. Og skulle det være nødvendigt, kan kortet 
altid spærres via vores mobilbank eller ved at ringe til NETS 24 timer i døgnet.

Overblik med netbank - inkl. gratis netbankforsikring
Vores mobil- og netbank giver jer adgang til nemme løsninger i forhold til at betale 
regninger, lave overførsler og holde øje med økonomien.
Med beskedservice i netbanken kan I også få besked via mail eller SMS*, når der 
går penge ind på kontoen, når der hæves penge fra kontoen, eller når der kommer 
meddelelser fra sparekassen. Dette kan I selv tilføje og ændre i netbanken.

Ud over funktionerne får vores foreningskunder også gratis netbankforsikring med 
i prisen, hvis uheldet skulle være ude. Som forening er man ikke forsikret, som man 
er som privatperson. Selvrisikoen på netbankforsikringen er 0,- kroner.

*25 gratis SMS pr. kvartal, herefter 1,- kr. pr. stk. Beskeder via mail er gratis uanset antal.



Net- og mobilbanken
...fordele og muligheder
· Gratis netbankforsikring (0,- kroner i selvrisiko)
· Lav overførsler og betal FI-kort (girokort) nemt og hurtigt
· Bestil kontanter, mønter og valuta til afhentning i din filial
· Spær kort nemt og hurtigt i mobilbanken
· Beskedservice - få besked, når der eks. går penge ind på kontoen

Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores mobil- og netbank,
- så det bliver endnu nemmere at få et overblik over økonomien.

Priser 
Når vi opretter jer som foreningskunde, koster det et engangsgebyr for oprettelse 
på mellem 1.500,- og 5.000,- kroner - alt efter, hvor stor og kompleks foreningen er.
Den løbende pris for at være foreningskunde i Broager Sparekasse er 100,- kr. pr. 
måned for den samlede pakke af fordele, som vi stiller til rådighed.  

Vores andre priser kan ses i vores foreningsprisliste, som kan ses på vores hjemme-
side: broagersparekasse.dk/priser.

Renter
Som følge af det lave renteniveau, har vi i lighed med andre pengeinstitutter nega-
tiv indlånsrente på -0,75% p.a. for samlet indestående over 100.000,- kr. Negativ 
rente indføres pr. 1. april 2021 og bogføres hvert kvartal, første gang
d. 30. juni 2021.

Har du spørgsmål?
Så ring til vores kundeservice på 7418 3838 inden for vores almindelige åbnings-
tider, som er hver dag fra kl. 10:00 - 16:00. Du kan også skrive til os på:
forening@broagersparekasse.dk.



Vi bakker op
Med Lokalpuljen giver Broager Sparekasse 2 gange årligt økonomisk støtte 
tilbage til det lokalområde, som vi selv er en del af.

Hvert år sætter Broager Sparekasse en stor pose penge på højkant i Lokal-
puljen, som alle klubber og foreninger fra lokalområdet kan søge. Lokalpul-
jen støtter nyanskaffelser, lokale aktiviteter, konkrete arrangementer og 
initiativer. Og det er ikke kun sport, vi støtter!

Ansøgningspuljer
De 2 ansøgningspuljer i Lokalpuljen løber:
1. oktober - 31. marts  (Udloddes primo april)
1. april - 30. september (Udloddes primo oktober)

Er din ansøgning tilgodeset, hører du fra os senest den 10. i den efterføl-
gende måned. Har du ikke hørt fra os, er din ansøgning ikke blevet tilgodeset.

Vi støtter primært Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Kommuner.

Ansøgningsskema
Læs mere om Lokalpuljen, og hent ansøgningsskemaet på:

www.BroagerSparekasse.dk/Lokalpuljen

Storegade 27
6310 Broager

Kastanie Allé 8
6400 Sønderborg

Rådhuscentret 43
6500 Vojens

Skrænten 5
6200 Aabenraa
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