Våre løsninger og vår kompetanse
- til din disposisjon
Danske Bank har inngått et samarbeid med Norsk Skipsmeglerforbund. Danske
Bank erkjenner at medlemsbedriftenes størrelse og forretningsområder varierer,
og at finansieringsløsninger og banktjenester må tilpasses den enkelte bedrifts
spesifikke behov. Vi tilbyr produkter og løsninger som er tilpasset spekteret av
medlemsbedrifter i Norsk Skipsmeglerforbund.
BANK- OG FINANSIERINGSLØSNINGER
Som en fullservice, internasjonal bank med nordisk tyngdepunkt, følger Danske Bank sine kunder til alle
verdenshjørner.
• Effektive, sømløse og grensekryssende bankløsninger
• Finansieringsløsninger, lån, leasing, garantier, import/eksportfinansiering
• Sanntidsoppdatert oversikt over alle konti på tvers av landegrensene via én pålogging
• Effektiv styring av bedriftens likviditet - også på tvers av landegrensene
RÅDGIVNING
Danske Bank har et tett forhold til sine kunder. Vi ønsker å være en proaktiv rådgiver og samarbeidspartner
som bidrar til ekstra verdiskapning hos våre kunder. Vi tilbyr kostnadsfri rådgivning som er tilpasset
behovene i små, mellomstore og store virksomheter.
Små og mellomstore bedrifter:
Rådgivning per telefon, e-post eller nettmøter - når du ønsker det.
Større bedrifter:
Eget kundeteam med bankens spesialister som dekker bedriftens spesifikke behov, eks:
• Cash Management. Styring av arbeidskapital
• Kapitalforvaltning. Plassering av overskuddslikviditet
• Eksport/importfinansiering
• Strategisk Finansiell Analyse
• Kvantitativ analyse av risiko knyttet til valuta, renter eller råvarer
• Pensjon
• Ved strukturelle endringer, eks. generasjonsskifte, endring i eier- eller selskapsstruktur, kan
bankens skatteadvokater gi veiledning etter nærmere avtale
EFFEKTIVITET OG TILGJENGELIGHET
I Danske Bank får du tilgang til bedriftens økonomi - hvor som helst og når som helst. Med våre apper for
mobil og nettbrett får du bl.a. oversikt over transaksjoner og du kan godkjenne og utføre betalinger når du
er på farten. I nettbanken får du tilgang til egne moduler for valutahandel, bestilling av garantier, remburser
og dokumentinkasso, administrasjon av bank/kredittkort og elektronisk håndtering av reiseregninger.
KONTAKT OSS
Ta gjerne kontakt med ass. banksjef Kim Wedum, tlf: +47 90 13 03 03, e-post: wed@danskebank.no

