Folkesparekassens profil
Folkesparekassen er et pengeinstitut for dig, der gerne vil opnå den billigst mulige finansiering og et større økonomisk
råderum i din dagligdag. Både som privat- og erhvervskunde.
Modsat de fleste andre pengeinstitutter er vi et selvejende pengeinstitut, der bruger overskuddet til at sikre vores
kunder den billigst mulige finansiering. Det gør vi ved at tilbyde rentefri lån og lave gebyrer.
Vi rådgiver dig gennemskueligt og etisk forsvarligt. Og så tager Folkesparekassen et aktivt medansvar i samfundet.
Vi har en holdning til bæredygtighed og miljøansvar. Det har været vores omdrejningspunkt, siden Folkesparekassen
blev etableret for over 25 år siden.
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Du får følgende som privat- og erhvervskunde
n

Kompetent og individuel rådgivning

n

Finansiering: fordelagtige lån til bil, bolig, uddannelse, miljøforbedringer, kassekredit samt realkreditlån gennem
Totalkredit og DLR Kredit

n

Dankort og internationale betalingskort, betalingsservice, løn- og budgetkonti, netbank, opsparing med fordelagtige
renter på børne-, børnebørns-, ungdoms-, bolig- og uddannelseskonti

n

Køb og salg af værdipapirer

n

Kapital- og ratepensionsopsparinger

n

Person- og gruppelivsforsikringer samt økonomi- og sundhedsforsikringer

n

Løbende indbydelser til arrangementer og lokalrådsmøder samt nyhedsbreve og kundeblad

Du får mulighed for
n

at optage rentefri lån til dig, din familie og dine venner, når du opretter en rentefri indlånskonto

n

at medfinansiere bæredygtige og miljøvenlige projekter inden for blandt andet alternativ energi og opvarmning,
byggeri og økologi med perspektiv i

n
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at få medindflydelse på Folkesparekassens udvikling gennem repræsentantskab og bestyrelse
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Kort og godt om Folkesparekassen
Folkesparekassen
n

er et selvejende pengeinstitut uden politiske eller økonomiske tilhørsforhold. Vi har ingen aktionærer, der skal tjene
på driften. Overskuddet går til finansieringen af rentefri udlån, drift af sparekassen samt til støtte af bæredygtige og
miljøvenlige projekter

n

er ledet af et demokratisk valgt repræsentantskab og en demokratisk valgt bestyrelse. Den daglige drift varetages af
en professionel direktion

n

har afdelinger i Silkeborg, Odense og Århus

n

blev dannet i 1983 af en række privatpersoner fra Silkeborg i et samarbejde med andelskassen Funder Fælleskasse.
Visionen bag Folkesparekassen er baseret på Landsforeningen J.A.K.’s tanker om et samfund uden rente og økonomisk udbytning

Læs mere om os, og hvad vi kan tilbyde dig, på folkesparekassen.dk
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Idégrundlag
Folkesparekassens idégrundlag er at give privat- og erhvervskunder en etisk forsvarlig rådgivning. Det vil blandt andet
sige, at rådgivningen ikke primært tager hensyn til Folkesparekassens indtjening, men har kundens behov og ønsker i
centrum. Rådgivningen er funderet på åbenhed og gennemsigtighed over for kunderne.
Folkesparekassens rådgivning er baseret på
n

ligeværdig rådgivning af alle kunder, såvel privat- som erhvervskunder

n

hensigten om at anvende rentefri ind- og udlån mest muligt

n

gensidig loyalitet og respekt mellem kunden og Folkesparekassen i forhold til indgåede aftaler
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Vision
Folkesparekassen skal
n

være kendt af alle i Danmark for rentefri finansiering og etisk forsvarlig rådgivning

n

af medarbejderne betragtes som Danmarks bedste arbejdsplads

n

af kunder, samfund og samarbejdspartnere være kendt for troværdighed og loyalitet

Mission
Folkesparekassen vil tilbyde den bedste finansiering til flest mulige privat- og erhvervskunder, som på den måde opnår
et større økonomisk råderum. Det vil hovedsagelig ske gennem rentefri ind- og udlån. Samtidig arbejder Folkesparekassen målrettet på at udvikle sig i takt med kundernes ønsker og behov samt på at bevare sin selvstændighed.
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Værdier

Regelsæt

Vi er kundernes pengeinstitut

n
n

Vi sætter kunden i centrum

Vi står inde for Folkesparekassens idégrundlag, mission og vision

n

Vi er et selvstændigt og uafhængigt pengeinstitut

n

Vi respekterer den enkelte kunde

n

Vi fornyer os og er synlige

Vi driver et pengeinstitut med de lavest mulige omkostninger for kunden

Vi yder kompetent og individuel rådgivning

n

Vi bygger vores kunderelationer på troværdighed

n

Vi fornyer os med respekt for vores idégrundlag

n
n

Vi er synlige med vores budskaber og vores sociale engagement

Vi er visionære medarbejdere med en holdning til bæredygtig og forsvarlig
økonomi

Vi tager et aktivt medansvar i samfundet

n
n

Vi er gode kolleger

Vi går ind for rentefrihed og spekulationsfri økonomi

n

Vi støtter bæredygtige og miljøvenlige projekter

n

Vi udviser hinanden ærlighed, tillid og respekt

n
n
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Vi behandler alle kunder ligeværdigt

Vi har et godt og uhøjtideligt arbejdsmiljø

Vi udvikler vores kompetencer og deler vores viden

11

Silkeborg: Herningvej 37, 8600 Silkeborg, Telefon 8681 1611
Odense: Kronprinsensgade 7B, 5000 Odense C, Telefon 6611 2231
Århus: Banegårdsgade 19, 8000 Århus C, Telefon 8613 5100
www.folkesparekassen.dk

