DRØMMER DU OM
AT BLIVE PILOT?

SÅ BLIV KUNDE I
DEN JYSKE SPAREKASSE
VI KAN HJÆLPE DIG MED AT
FINANSIERE DIN UDDANNELSE

djs.dk

Fokus på personlig service
og fleksible løsninger
I Den Jyske Sparekasse vil vi
først og fremmest skabe overblik for vores kunder, så de
oplever overskud
- personligt og økonomisk.
Og det gør vi professionelt!

Få ekstra fordele i Den Jyske Sparekasse
Som pilotaspirant ved ”Billund Air Center” vil vi

Den Jyske Sparekasse er glad for samarbejdet

Sparekassens filial i Billund har
23 engagerede medarbejdere.

gerne tilbyde dig en række ekstra fordele, hvis

med “Billund Air Center”. Vi håber, at vi også

du vælger at blive kunde i Den Jyske Sparekasse.

får mulighed for at komme med et tilbud på,

Vi ved, at mange i dag har en stor udfordring i

hvordan vi kan gøre en forskel for din uddan-

at få godkendt finansieringen til uddannelsen.

nelse.

Vi lægger vægt på at have en
tæt relation til vores kunder.
På den måde får vi den bedste
dialog, hvad enten vi skal rådgive dig om uddannelse, bolig,
investering, pension eller noget
helt femte.

Det vil vi gerne hjælpe dig med, så din drøm
om at blive pilot kan gå i opfyldelse.

Hold et uforpligtende møde med sparekassen, vi har stor erfaring med finansiering af pi-

For at kunne opnå finansiering skal du have

lotuddannelser. Kontakt os for et tilbud, så du

sparet minimum kr. 200.000 op. Herudover

kan få overblik over din økonomiske situation

vil der formentlig være et krav om sikker-

under hele uddannelsesforløbet.

hedsstillelse i form af kaution eller pant. I alle
tilfælde kræver det dog, at du opnår en kreditgodkendelse af Den Jyske Sparekasse.

RING TIL HELGE OG BOOK ET MØDE:

76 50 09 71

Den Jyske Sparekasse tilbyder finansiering via
en kassekredit til en konkurrencedygtig rente, hvor de løbende udgifter betales fra. Der
bliver taget højde for de løbende renter, dvs.
der er ingen afvikling af kreditten under uddannelsesforløbet.

Helge Bertelsen
kunderådgiver
heb@djs.dk
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1 time
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SVAR
inden

24 timer
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