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Hvis du ud over at være aktionær også er privatkunde i banken, vil
du med Max Fordele opnå ekstra attraktive vilkår på en lang
række områder. Jo flere aktier du ejer, desto flere fordele får du
hos os. Alle kan få glæde af Max Fordele, når blot:

■ Du er totalkunde i banken
og

■ Du ejer Max Bank aktier

At være totalkunde vil sige, at du bruger os til det hele, både til
bank, realkredit, pension og forsikring. I banken får du helt
præcist at vide, hvad vi lægger i et totalkundeforhold.
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I Max Bank vil vi gerne gøre det attraktivt for dig at være aktio-
nær i banken. Det gør vi på flere måder.

Fx har Max Banks aktionærer de seneste 15 år fået et rigtig godt
afkast – ja aktionærer, der har været med i hele perioden har fået
ca. 20% i gennemsnit pr. år. Naturligvis en god grund til at mere
end 15.000 aktionærer i dag mener, at Max Bank aktien er værd
at investere i. Når du investerer i vores aktier, får du et afkast, som
består af et årligt udbytte tillagt udviklingen i aktiekursen.

Det er gratis at handle Max Bank aktier hos os

Vil du ha’ flere 
fordele i Max Bank?
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Aktionær (ejer 1-9 aktier)

Sølv-aktionær (ejer 10-99 aktier)

Guld-aktionær (ejer 100-4.999 aktier)

Platin-aktionær (ejer 5.000- > aktier) 

I skemaet kan du se, hvilke fordele du opnår som aktionær i de
forskellige grupper.

Hvilken gruppe
af aktionærer
vil du tilhøre?



Aktionær (ejer 1 - 9 aktier)

 Årligt udbytte.
 Gratis at købe og sælge Max Bank aktier gennem

banken.
 Gratis adgang til bankens generalforsamling.
 Invitation til årlig ”Oplevelsesaften” – deltagerbetaling.

Sølv-aktionær (ejer 10 - 99 aktier)

 Årligt udbytte.
 Gratis at købe og sælge Max Bank aktier gennem

banken.
 Gratis adgang til bankens generalforsamling.
 Invitation til årlig ”Oplevelsesaften” – gratis for Sølv-

aktionærer.
 Favorable rentevilkår på udvalgte indlånskonti.
 Gratis abonnement på Max Magasinet, der udkommer

4 gange årligt.
 Kaffe og kage til 1/2 pris i Max Café og Bank·Butik.
 Gratis abonnement på Pengenyt.

Som totalkunde får du yderligere

Max Fordele for private kunder
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Guld-aktionær (ejer 100 - 4.999 aktier)

 Årligt udbytte.
 Gratis at købe og sælge Max Bank aktier gennem

banken.
 Gratis adgang til bankens generalforsamling.
 Invitation til årlig ”Oplevelsesaften” – gratis for Guld-

aktionærer.
 Favorable rentevilkår på udvalgte indlånskonti.
 Gratis abonnement på Max Magasinet, der udkommer

4 gange årligt.
 Kaffe og kage til 1/2 pris i Max Café.
 Gratis abonnement på Pengenyt.
 50% rabat på Klub Max medlemsskab med adgang til

flere fordele.

 Gratis Visa/Dankort.
 Gratis Visa Electronkort.
 Gratis Webbank.
 Gratis kontoudskrifter (i e-Boks).
 Gratis valutaveksling.
 Gratis telefonservice.
 Gratis pengeoverførsel og betaling af girokort i Web-

bank.
 30-50% rabat på MasterCard.

Platin-aktionær (ejer 5.000 - > aktier)

 Årligt udbytte.
 Gratis at købe og sælge Max Bank aktier gennem

banken.
 Gratis adgang til bankens generalforsamling.
 Invitation til årlig ”Oplevelsesaften” – gratis for Platin-

aktionærer.
 Favorable rentevilkår på udvalgte indlånskonti.
 Gratis abonnement på Max Magasinet, der udkommer 

4 gange årligt.
 Kaffe og kage til 1/2 pris i Max Café.
 Gratis abonnement på Pengenyt.
 Gratis medlemskab af Klub Max.
 Medlem af Max Banks Platin-aktionærklub med

eksklusive arrangementer kun for Platin-aktionærer.

 Gratis Visa/Dankort.
 Gratis Visa Electronkort.
 Gratis Webbank.
 Gratis kontoudskrifter (i e-Boks).
 Gratis valutaveksling.
 Gratis telefonservice.
 Gratis pengeoverførsel og betaling af girokort i Web-

bank.
 Gratis MasterCard Platinum.
 Gratis oprettelse af private lån og kreditter.
 Gratis etablering af investeringskreditter.
 1/2 kurtage på handel med aktier og obligationer.
 1/2 kurtage på valutahandel.
 Gratis Max Formuepleje.
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Ejer du ikke aktier i forvejen, kan du låne til dit aktiekøb. Er du
allerede aktionær i Max Bank, kan du med et lån udvide din nu-
værende aktiebeholdning og rykke op i en anden aktiegruppe og
få flere fordele.

Det er en god idé at tale med en rådgiver om alle fordelene – ikke
mindst hvis aktierne indgår i en pensionsopsparing.

Hvad koster det at låne til køb af aktier?
Vi tilbyder en meget attraktiv finansieringsløsning, som kan vælges
i danske kroner eller i flere andre valutaer. Låner du fx 100.000 kr.,
er renten efter skat for tiden ca. 350 kr. om måneden.

Lån til 
dit aktiekøb
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Når vi lægger op til tæt samarbejde,
skal du jo også vide lidt om, hvem vi er
Max Bank er etableret for mere end 100 år siden, og hed tidligere
Haandværkerbanken. Banken er fra gammel tid forankret i den
sydsjællandske muld – med hovedkontor i Næstved. Siden begyn-
delsen har vi arbejdet på at være et klart alternativ til de, af og til,
lidt for traditionelle banker. Vi er derfor kendt som en meget in-
novativ bank med fokus på at gå nye veje for at gøre kunderne til-
fredse.

Banken er børsnoteret og ejet af mere end 15.000 aktionærer,
hvor størstedelen er bankens kunder.

Du kan naturligvis også købe aktier og blive medejer.

Kort sagt
■ Du får en rådgiver, der vil være din økonomiske ven, og som

kontakter dig uopfordret med gode råd og muligheder, du skal
overveje

■ Du får personlig rådgivning, der er til at forstå, og når det pas-
ser dig  

■ Du får en uhøjtidelig bankcafé, hvor du altid er velkommen 

Kontakt os
– og la’ os finde den bedste måde at komme videre på.

Solid bank 
med rødder 
tilbage til 1901,
der tænker 
samarbejde 
på en ny måde



maxbank.dk
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Max Bank A/S

Næstved:
Erhvervs- og Investeringscenter 55 78 01 11
Direkte-center 56 16 51 00
City 56 16 50 00
Stor-Center 55 78 25 50

Slagelse 58 56 05 58
Vordingborg 55 36 05 05
Haslev 56 36 57 00
Herlufmagle 55 50 54 00
Faxe 56 77 10 00

Århus:
Bank·Butik 56 16 51 00
Erhvervs- og Investeringscenter 56 16 53 00




