ANNONSSIDA

Vänersborg – med unika utsikter

Bankpersonal för ditt bästa
Handelsbankens personal ställer upp på dina villkor
Att diskutera sin privatekonomi med banken kräver tillit
och respekt. Det vet Handelsbanken.
- Vi är människor och vi möter människor. I grunden delar vi samma behov, förhoppningar och drömmar, säger
Kristina Karlsson, ny privatmarknadschef i Vänersborg.

För Handelsbanken är alla kunder
unika – med unika behov. För att
kunna erbjuda bästa service och
tillgänglighet kan Handelsbanken
i Vänersborg föreslå sina kunder
tidsbokning med bankens duktiga
rådgivare alla vardagar kl. 8-18.
- Vi vill lära känna våra kunder
så väl att vi känner till vilka behov
han eller hon har för att på så sätt
erbjuda lämpliga produkter och
tjänster. Vi ska ge våra kunder goda
och väl genomtänka råd genom hela
livet.

Alltid på plats

Handelsbanken i Vänersborg har
rötter tillbaka till 1870-talet och
har funnits i samma lokaler på
Edsgatan sedan 1919. Närhet till
marknaden och kunderna har varit
avgörande för bankens framgångar
under decennier.
- Vi är till för Vänersborgarna,
därför har vi inom Handelsbanken
en mycket decentraliserad organisation, där besluten tas nära den
lokala marknaden. Handelsbanken
är de lokala kontoren. Vår personal
har stor beslutskraft, där snabba
och raka besked uppskattas av våra
kunder, inte minst när det handlar
om att få ett lånelöfte för att köpa
en bostad. Hos oss får du som kund
en bankman, ett ansikte, att prata
med oavsett om det gäller bolån,
försäkringar, pensionssparande el-

”

Vår personal har stor beslutskraft,
där snabba och raka besked uppskattas av
våra kunder, inte minst när det handlar om
att få ett lånelöfte för att köpa en bostad
Du är alltid välkommen in till Handelsbanken i Vänersborg – kontorets rådgivare står redo att boka tid med dig
vardagar kl. 8-18.
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ler kapitalplaceringar, förklarar
Mats Johansson, kontorschef i Vänersborg.

Handelsbanken kan kapitalförvaltning

Handelsbanken har ett stort utbud
av tjänster när det gäller kapitalförvaltning. Kontorets licensierade
placeringsrådgivare erbjuder rådgivning inom kapitalförvaltning till
exempel handel med aktier, strukturerade produkter, försäkringslösningar med mera.
- Vi nyttjar specialister i banken i de fall vi bedömer att fördjupad kompetens är till nytta för vår
kund. Det kan handla om komplicerade skattefrågor eller juridiska
spörsmål. Vi kan även erbjuda Private Banking - en heltäckande och
personlig strategi för förvaltning av
kundens förmögenhet.

Fakta Handelsbanken:
Handelsbanken är en universalbank, det vill säga levererar
tjänster inom hela bankområdet. Handelsbanken har en
stark position på den svenska
marknaden med 457 kontor.
Under de senaste 15 åren
har en universalbanksverksamhet byggts upp i de övriga
nordiska länderna och sedan
år 2000 även i Storbritannien.
Handelsbanken hade per den
31 december 2006 42 kontor i
Norge, 36 i Finland, 37 i Danmark samt 26 i Storbritannien.
Dessutom finns banken representerad i ytterligare 15-talet
länder runt om i världen.
Handelsbanken har närmare
10 000 medarbetare varav 17
verkar inom Handelsbanken i
Vänersborg.

De som känner oss, gillar oss!
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