Hei!
Jeg heter Sparris, og jeg vil
hjelpe barnet ditt å spare!

Sparing er smart!
Og på tømmedagene har vi
det veldig gøy sammen!

Sparris spareklubb!
Sparris er Lillesands Sparebank sin spareklubb for alle barn i alderen
0-12 år.
Klubbens sjef er Sparris. Sparris er rar og snill, og har faktisk magiske
fingre! Sparris vil finne på mye sprell og morsomheter for alle barna i
spareklubben.
Sparris skal stimulere og motivere barn til økt sparing. Sparris vil hjelpe
med å utvikle positive holdninger til målbevisst sparing hos barn.

Medlemsfordeler
• Barnets første sparekonto med gaveinnskudd fra Lillesands
Sparebank.
• Sparris sparebøsse.
• Spennende velkomstgave.
• Morsomme overraskelser og aktiviteter gjennom året.

Medlemskap i Sparris spareklubb
Det er gratis å være medlem i Sparris spareklubb. Alle eksisterende
kunder i aldersgruppen 0-12 år blir automatisk medlem.

Lær barnet ditt gode vaner om sparing
Å lære barna om sparing fra ung alder, kan gi god ballast den dagen de
skal stå på egne ben. Med Sparris blir det lettere og gøyere å lære om
litt vanskelige ting som penger og sparing.

Sparing gir nye muligheter
Vil du gi barna dine økonomisk sikkerhet og økt handlefrihet, bør sparingen
starte så tidlig som mulig. Sparing kan dere enkelt gjennomføre ved
bøssetømming, avtalt sparing fra annen konto, innskudd eller overførsel
av barnetrygd. Sett gjerne opp to ulike sparemål. Et langsiktig mål
kan være studiereise, utdanning eller førerkort. Et kortsiktig mål, hvor
barna selv kan delta aktivt i sparingen, kan for eksempel være sykkel,
slalomski, datamaskin m.m.

Fondsparing
Er du villig til å ta litt risiko for å få muligheten til en større avkastning
på sparepengene til barna dine, anbefaler vi langsiktig sparing i aksjefond. Når du sparer til barna skal du ikke være for opptatt av svingningene
i aksjemarkedet. Her bør man tenke langsiktig, gjerne 5-10 år eller mer.
Mål for sparingen kan for eksempel være førerkort, utdannelse eller
leilighet.

Barne- og ungdomsforsikring
Ingen liker tanken på at noe skal skje med våre kjære. En forsikring
kan ikke fjerne risikoen for ulykker og sykdom, men den kan gjøre livet
etterpå lettere, hvis noe skulle tilstøte ditt barn. Barne- og ungdomsforsikring sikrer barnets økonomiske fremtid, hvis det skulle bli helt
eller delvis ufør i forbindelse med sykdom og ulykke.
Vår barne- og ungdomsforsikring har blitt kåret til “best i test” av
magasinet Foreldre & Barn.

Vi sees!
Håper vi sees på neste tømmedag i banken,
med masse morsomme overraskelser!
Sparehilsen fra Sparris

