COOP MIDT- NORGE MEDLEMSSPARING
- INFORMASJON
Gyldighet: Rentesatser gjelder fra 15.6. 2016.
Rentesatser og sparevilkår kan endres ved plakatering i alle Obs!, Coop Prix, Extra og
Coop Mega-butikker og Coop Marked. på vår nettside www.coopmidtnorge.no.
Du kan også få informasjon om endring i rentesatser via e-post.
Dersom du ønsker slik varsling, gå inn på www.coop.no og Min side, og registrer deg som
mottaker av e–post. Videre vil endringer bli annonsert i alle viktige aviser i vårt område.

Medlemstilbud
COOP MIDT- NORGE MEDLEMSSPARING (CMN ) er et tilbud til medlemmer i CMN.
Medlemsskap kan tegnes i de fleste av våre butikker eller på www.coop.no.
CMN har som intensjon å tilby rentesatser på innskudd uten vilkår, som er minst like gode
som i bankene.

Rentesatser:
Beløp 		
Rente
0 - 100 000...................... 0,75 %
over 100 000....................1,50 % fra første krone
De første 100 kroner regnes som andelsinnskudd og forrentes pt med 3,8%.
Det er Årsmøtet som hvert år beslutter renten på andelsinnskuddet.
Vi tar ingen gebyrer og det er ingen begrensning i bruk (antall uttak).

HVORDAN SPARER DU
MED CMN MEDLEMSSPARING?
Ved innmelding enten via registering på www.coopmidtnorge.no eller i en av våre butikker
får du opprettet en MEDLEMSKONTO og du vil få tilsendt et MEDLEMSKORT.
INNSKUDD kan foretas av medlemmet selv ved overføring fra egen bankkonto via innlogging
(krever Bank ID) på Min Medlemskonto. Klikk på linken for innlogging på din egen konto.
UTTAK kan foretas av medlemmet selv ved innlogging med Bank ID på Min Medlemskonto.
I mange av våre butikker kan innskudd og uttak også gjennomføres mandag – lørdag
KONTOUTSKRIFT fås tilsendt sammen med årsoppgaven i januar hvert år.
Du kan også ved innlogging med Bank ID på Min Medlemskonto hente frem oversikt over alle
transaksjoner på din medlemskonto hos CMN.
Når du skal bruke kontoen, må du fremvise MEDLEMSKORT og ved uttak også
LEGITIMASJON. Godkjent legitimasjon er de som har bilde og personnummer
(11siffer) , dvs.:
1. Førerkort
2. Postverkets legitimasjonskort
3. Bankkort
4. Pass

SIKKERHET FOR INNSKUDDENE.
Første ledd i sikkerhet er Coop Midt – Norge SA.
Coop Midt – Norge SA har meget solid økonomi.
Nøkkeltall fra siste regnskap (pr. 31.12.2016. )
Egenkapital: 3.106,3 mill. ( 57 % av totalkapitalen)
Likvider:
3.266,7 mill. ( jfr. totale medl.innskudd: 1.676,1 mill.
		
Coop Midt-Norge har ikke rentebærende gjeld utover dette pr. 31.12.16
Resultat før skatt 2016: 278,8 mill.
I tillegg er medlemsinnskuddene garantert av Samvirkelagenes Garantifond A/L.
Her garanteres enkeltinnskudd opptil 2 mill.
Nærmere opplysninger får du på:
Medlemsservice Haakon VII gt. 9, 7492 Trondheim, tlf. 40 00 12 21 fax: 73 53 73 02.
Epost: Medlemsservice@coopmidtnorge.no

