FAQ om fusionen med Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank
Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank har besluttet at søge en fusion mellem de to banker.
Vi har besluttet at gå sammen, så vi fremover kan være en stærk lokalbank med dygtig og
kompetent rådgivning for både privat- og erhvervskunder og med filialer tæt på dig.
Her kan du som kunde finde svar på nogle af de spørgsmål, du måske har til fusionen. Hvis du har
flere spørgsmål, er du meget velkommen til at tage fat i din rådgiver eller skrive til os på
direktion@djs.dk.
Spørgsmål
Hvorfor fusionerer I med VB?

Svar
Fordi vores to banker passer godt til hinanden, og fordi vi i
begge banker har en ambition om at være stærke lokale
banker.
Fusionen gør os endnu mere konkurrencedygtige og giver
os dermed mulighed for at servicere vores kunder bedre.

Hvad betyder det for mig som
kunde, at I fusionerer med VB?

Vi får mulighed for at give bedre kundeservice og at
udvikle bedre produkter til dig som kunde, samtidig med at
vi holder fast i at være til stede, der hvor vores kunder er.
Vi vil også holde fast i vores korte beslutningsveje og lokale
beslutningsbeføjelser. Kort sagt, vi vil fortsat arbejde for at
være en lokal bank, hvor nærvær, relationer og
værdiskabende løsninger og gode kundeoplevelser er i
højsædet.

Betyder fusionen, at I lukker
filialer? Og i givet fald hvilke?

Vi kommer til at lukke enkelte filialer, når fusionen er på
plads. I praksis vil det være filialer, der skal slås sammen i
de byer, hvor begge pengeinstitutter i dag har en filial.
Det vil altid ske ud fra, hvad vi mener er bedst for
kunderne, og hvor vi tager mest muligt hensyn til
medarbejderne.

Jeg har valgt at være kunde i en
lokal bank. Vil den nye Vestjysk
Bank stadig være en lokal bank?

Ja, det er meget vigtigt for os at fortsætte med at være en
lokal bank. Det er derfor, vi fusionerer med en anden lokal
bank der, ligesom os, lægger vægt på nærhed til kunderne
og på at være en del af lokalsamfundet.

Skal jeg have ny bankrådgiver, når
I er fusioneret?

Ikke som udgangspunkt, men det kan blive relevant i
enkelte filialer på et senere tidspunkt.

Hvornår finder fusionen sted?

Den skal godkendes af generalforsamlinger i begge
institutter, før den er vedtaget. Det sker forventeligt den
13. januar 2021.

Hvad kommer det til at betyde for
priserne og renten, at I
fusionerer?

Ingenting. Priserne på vores produkter fastsætter vi, så vi
hele tiden kan være konkurrencedygtige, og det vil vi også
gøre fremover. Det kan på et tidspunkt blive nødvendigt at
harmonere nogle priser på konkrete produkter, men i den
situation vil vi kontakte alle berørte kunder direkte.
Renteniveauet bestemmes af markedsforhold og det
generelle renteniveau. Det påvirkes heller ikke af fusionen.

Hvad betyder fusionen for de lån,
jeg har hos jer?

Ingenting. Alle de aftaler, der er i vores nuværende
kundeforhold, fortsætter som udgangspunkt helt uændret.
Vi ønsker at beholde dig som kunde og ser frem til fortsat
at kunne tilbyde dig god service, og forventer at kunne
udvikle endnu bedre bankprodukter til dig i fremtiden.

