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Vi ved, mange tænker 

Svaret er enkelt
Vi kommer ikke til byen med en bank mere... Vi kommer med en ny bankmodel tilpasset
moderne mennesker og virksomheder. Vi ta’r det bedste fra internetbankerne og kombine-
rer det med den tætte, trygge og personlige økonomirådgivning, som de fleste forbinder
med dengang, hvor der var god tid til tingene, og man gjorde sig umage.

Derfor er vi også maksimalt tilgængelig og klar til at rådgive, når det passer dig. Og så er
det lige meget, om det er dag, aften eller weekend.

”Hvad pokker vil en bank 
som Max Bank i Århus.
Vi har masser af banker i forvejen!”
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Ka’ du huske 
klassens frække dreng,
der samtidig var 
en hammergod ven...

...ku’ du tænke dig 
sådan en bank
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Bank·Butik med eksklusiv café i M.P. Bruuns Gade 
Vi ønsker at skabe relationer til dig som kunde, der minder mere om et venskab end et
kundeforhold. Og når du ser vores nye Max Bank i Århus, ligner banken også ved første øje-
kast mere en café end en bank. Det vil da også være muligt at gå i banken blot for at få en
café latte, nyde ingefærkager eller årstidens frugtjuice.

Med indretningen ønsker vi at flytte dagligstuen ind i det offentlige rum og skabe hjem-
lighed i banken. Det skal være en uhøjtidelig og uformel oplevelse at komme hos os. I caféen
vil du møde vores ’banktendere’, fordi de egentlige rådgivere arbejder ud af huset, eller
fordi kundemøderne finder sted via videomøder i Bank·Butikken.

I vores nye bankmodel har vi også ladet os inspirere af detailhandlen. Blandt andet bliver
vores produkter mere håndgribelige og forståelige. Ja, du kan i bogstavelig forstand tage
fx en børneopsparing ned fra hylden – nøjagtig som når du køber andre varer i en butik.

Erhvervs- og Investeringscenter på Banegårdspladsen i Århus
Vores Erhvervs- og Investeringscenter for region Østjylland er placeret i Århus midtby. Det
er omdrejningspunktet for vores erhvervsrådgivere og investeringsrådgivere. Og vi tilbyder
virksomheder og investeringskunder nogle rådgivningstilbud og en tilgængelighed, som vi
tør love er i en klasse for sig.

Bag vores østjyske regionscenter står et topprofessionelt apparat med rådgivere, konsulen-
ter og back office funktioner, som gennem de seneste år har vist nogle af de bedste resul-
tater i den finansielle sektor.

Din personlige rådgiver i Max Bank er altid klar til et møde hos dig eller efter aftale i vores
Bank·Butik.
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Max Bank er for alle

Men i særlig grad 
er vi noget for:
Virksomheder med ambitioner
Investeringskunder
Boligejere
Unge på vej frem
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”Du kan forvente energi, hurtighed 
og en sikker hånd 
i den individuelle rådgivning
– og så kan du komme i kontakt
med bankens beslutningstagere 
næsten døgnet rundt”
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Hvordan gi’r Max Bank
virksomheder med ambitioner
ekstra værdi?

Tilgængelige
 Du kan få fat i os døgnet rundt alle dage – også i weekenden
 Hurtige svar – på både stort og småt
 Du kan altid få direkte kontakt til direktionen

Uhøjtidelige
 Jordnære og ligefremme i samarbejdsformen
 Vi gør tingene ukompliceret
 Individuel rådgivning og service med udgangspunkt

i virksomhedens ønsker og behov

Professionelle
 Stort erhvervscenter med mange specialister
 Korte beslutningsveje = hurtigt og uden ”flimmer”
 Bredt branchekendskab og stort lokalkendskab
 Systematik i rådgivningen (servicebog mv.)
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”Alle arbejder behårdt for at skabe det højest mulige
afkast til dig inden for aftalte risikorammer”
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Hvordan gi’r Max Bank
kunder med lyst til investering
ekstra værdi?

Individuelt
 Vi afdækker din investeringsprofil
 Du har en personlig investeringsrådgiver
 Vi aftaler hvor ofte, om hvad og hvordan du vil kontaktes
 Vi skæddersyr løsninger til dig

Overblik og tryghed
 Vi gør rådgivningen ukompliceret
 Din investeringsrådgiver kender dig
 Du får løbende afkastrapporter
 Du får tilsendt relevant information efter aftale
 Du hører fra os, når det er relevant
 Vi inviterer dig til værdifulde arrangementer

Du får de rigtige muligheder
 Vi samarbejder med mange leverandører, så du får mange 

produkter at vælge imellem – og ikke bare bankens egne
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”Økonomisk venskab og overblik
sikrer mental friværdi”
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Hvordan gi’r Max Bank
boligejere
ekstra værdi?

Tilgængelighed
 Vi har altid tid til et møde
 Du får straks svar på dine ønsker og drømme

Service og overblik
 Vi overvåger dine lån, og kontakter dig hver gang der sker

noget aktuelt
 Når vi siger, vi vil være boligejernes økonomiske ven, tænker

vi ikke blot på finansiering, men også på forsikringer, jura og 
indretning

 Vi samarbejder bl.a. med ejendomsmæglere, boligadvokater,
indretnings- og havearkitekter

Individuel
 Vi ønsker at skabe økonomiske venskaber. Hos os er du ikke

”en sag”, men en person, der står os nær, og som vi vil gå
gennem ild og vand for...

 Vi interesserer os for dig og din familie, og kontakter dig
flere gange årligt – helt uopfordret blot for at høre om dine
ønsker og drømme
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”Du bliver mere end forkælet.
Ja faktisk, vil vi gerne se den bank, der kan hamle op
med de fordele, de muligheder og de oplevelser,
du kan få hos os... ”



13

Hvordan gi’r Max Bank
unge på vej frem
ekstra værdi?

Det er nemt og sikkert
 Personlig rådgiver, der kender dig
 Vi kontakter dig, når der er noget relevant
 Vi har åbent, når du har fri
 Du kan klare det meste på nettet, når det passer dig

Du sparer penge
 Særlige fordelagtige tilbud og løsninger som ung

Du får oplevelser
 Bliver inviteret til spændende arrangementer, hvor du kan

lære og opleve
 Bliver en del af en anderledes bank og en café, hvor du altid

er velkommen
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Stemning fra vores afdelinger på Sjælland
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Sådan udtaler adm. direktør 
Bruno Christensen 
fra Retail Institute Scandinavia

”Vi lever i en meget visuel verden,
og det er vigtigt, at man placerer sine 
produkter således, at de er lette at komme
til for kunderne. Så derfor er det også 
vigtigt for bankerne at bevæge sig
fra den traditionelle lukkede bygning 

og ud midt i gadebilledet.”

Max Bank har de mest tilfredse kunder
Uafhængige undersøgelser viser, at Max Bank har nogle af de
mest tilfredse kunder i landet – og det gælder både privatkunder
og erhvervskunder.

Max Bank bedømt som en af 
Danmarks mest innovative virksomheder
I Innovation Cup 2006 (de danske innovationsmesterskaber) blev
Max Bank placeret som en af de mest innovative virksomheder og
i klasse med nogle af Danmarks mest anerkendte virksomheder.



www.maxbank.dk

Du skal vide

 Vi rådgiver, når det passer dig – dag, aften og weekend
 Du er altid velkommen i vores Bank·Butik i Bruuns Gade – et åndehul med eksklusiv café,

hvor ”Banktenderen” sørger for oplevelse og forkælelse...
 I Bank·Butikken kan du også klare de praktiske bankforretninger og få et bankprodukt

under armen – i bogstavelig forstand
 Du kan også bruge vores Bank·Butik og café som mødested med venner og forretnings-

forbindelser
 Bank·Butikken omdanner vi ind imellem til en arena og inviterer til arrangementer 

– hvor du kan lære, opleve og styrke dine netværk
 Vi har hovedkontor i Næstved og rødder tilbage til 1901 – og gennem de seneste år har

Max Bank været en af landets hurtigst voksende banker
 Medarbejdere i Max Bank ”brænder for det ypperste” – så ved du, hvad du kan forvente,

og hvad du kan måle os på
 Max Bank har nogle af markedets mest tilfredse kunder – både privatkunder og erhvervs-

kunder 

Max Bank A/S Erhvervs- og Investeringscenter 
Banegårdspladsen 18, 2. sal
8000 Århus C
Telefon 56 16 53 00
Åbner i starten af 2007

Bank·Butik 
M.P. Bruuns Gade 46   
8000 Århus C
Telefon 56 16 53 30
Åbner i starten af 2007

Hovedkontor
Jernbanegade 9   
4700 Næstved
Telefon 55 78 01 11
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