Værdigrundlag

Nærhed
Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed.

Tillid
Troværdighed

Dette gælder i forhold til kunder og i forhold til medarbejdere. Derfor er værdigrundlaget
udarbejdet i tæt dialog med bankens medarbejdere. Vi står sammen på det stærke fundament.
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En bank med overskud

Fremsynede

Det var en gruppe fremsynede bønder, hånd-

i Hvidbjerg, Humlum, Struer, Holstebro og

værkere og fiskere fra Thyholm, der i 1912

Viborg. Udviklingen og væksten er ikke stop-

skabte fundamentet for Hvidbjerg Bank. De

pet, så hvor du i fremtiden kan møde Hvid-

ville skabe en lokal forankret bank, som kunne

bjerg Bank, vil den samme fremtid vise.

være en stabil og sikker finansiel partner, i ud-

Driftige

bygningen af egnens landbrug, fiskeri, handel

Fra alle afdelinger udvikler vi banken på vor

og for de private husholdninger.

tids vilkår, og holder godt øje med fremtidens
krav og muligheder. Selv om vi er blevet større

Stabile

Vi bestræber os i dag på at være lige så

og stærkere, så glemmer vi ikke, hvorfor vi er

fremsynede og driftige, som de gamle var.

her.

Nu kan vi ikke længere rummes i små lejede

Fokus er fortsat på nærhed, tillid og trovær-

stuer på Thyholm, og byder i dag velkommen

dighed – og på dig.
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Nu og da - og fremtiden

Står NU på skuldrene af DA? Det mener vi. Vi

praksis være en anden. Hvidbjerg Bank skal

véd, at den lille og den store historie spiller en

fastholde det samme mod og den samme

rolle for vor måde at agere i nutiden. Vi mener

driftighed som for snart 100 år siden. For at

derfor også, at Hvidbjerg Banks fortid spiller

være tro mod bankens oprindelige ånd, må vi

en rolle for Hvidbjerg Banks fremtid. Fortiden

vokse og åbne nye afdelinger. Organisk vækst

er vigtig for at forstå nutiden og for at kunne

er kendsgerning og mål.

navigere i fremtiden. Man skal kende sine rødder. Det gør vi, og vi er stolte af dem.

Selv om vi er blevet flere, så glemmer vi ikke
historien. Vi føler os som nutidens fremsynede

Nutiden og fremtiden skal ikke ligne fortiden,

handelsmænd og borgere, der bringer en

da slet ikke på det praktiske niveau. Det for-

stærk funderet Hvidbjerg Bank ind i bankens

holder sig nærmest modsat: for at fastholde

andet århundrede.

de samme fundamentale værdier, så må
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Bank til tiden

Fremadrettet
Handlekraftig

Bankkunder har vidt forskellige behov. Hvid-

Hvidbjerg Bank er godt klædt på til nutidens

bjerg Bank har størrelsen til både at imøde-

og fremtidens udfordringer. Vor ambition og

komme privatpersoners og virksomheders

praksis kan samles i fem bærende udsagn.

ønsker om rådgivning og udarbejde personlige

Hvidbjerg Bank er:

forslag.

Vedholdende

1: Fremadrettet
Individuelle og skræddersyede løsninger er
bankens speciale. Her på egnen har der altid
været mange stærke viljer, stor virkelyst og

Troværdig

3: Vedholdende

en trang til at gå egne veje. Tidens generelt

4: Troværdig

stigende individualisering kender vi derfor, og

5: Tilgængelig

Hvidbjerg Banks forhold til kunderne er altid

Tilgængelig

2. Handlekraftig

præget af tillid og åbenhed.
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En bro

Hvidbjerg Bank bygger bro mellem fortid og

rådgivning. Vi har sikret maksimal fordel af

fremtid. En travl og befærdet bro, hvor der er

stordrift og nærhed. Til gavn for kunderne.

stor aktivitet og hvorfra man kan blive inspireret af udsigten. Vi har mest fokus på dig og

Mødet

fremtiden.

Med informationssamfundets teknologiske
muligheder er Hvidbjerg Banks område i

Global – lokal

realiteten grænseløst.

Globaliseringen præger også udviklingen i

Foretrækker du at se din bankrådgiver i øjne-

bankens omgivelser. Samfundsøkonomien

ne, så er der mange muligheder for det. Rent

og dermed vore erhvervs- og privatkunders

fysisk er vi til stede i Hvidbjerg, Humlum,

økonomi, er nært forbundet med udviklingen

Struer, Holstebro og Viborg. Her kan du møde

på verdens politiske og økonomiske scene.

os – eller vi kan mødes hos dig.

Det stiller øgede krav til os alle. Hvidbjerg
Bank er med sin større volumen, opbygget

Ønsker du at ordne det meste via computer og

gennem de senere år, klædt på til at håndtere

webbank, så er der utallige muligheder. Vi er

alle opgaver.

kun din personlige kode fra dig.

National – regional

Ærligt digitalt

Vi er store, når det er mest praktisk. Fælles

Hvidbjerg Banks digitale løsninger er blandt

løsninger med andre finansielle samarbejds-

markedets bedste. Den digitale bro skaber

partnere sikrer vore kunder fordelagtige tilbud

stor frihed til at ordne bankforretninger, hvor

på alle områder. Med vort nære kendskab til

som helst og når som helst. Vi bestræber os

kunder og egn kan vi yde en mere personlig

på at holde os i front, ærligt talt.
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Det daglige samarbejde

Et ord er et ord

For mennesker

Har vi lavet en aftale, så løber vi aldrig fra den.

Ingen har lyst til at føle sig lille og ubetydelig.

Vi efterlever ikke kun aftalens ord, men også

Vi har det alle bedst, når en samtale former

dens ånd.

sig som ligeværdig dialog mellem ligeværdige
parter.

Tid – en sjælden luksus

Vi møder dig med et smil

Det er ikke altid lige let at få tid til sine bank-

Det rigtige forhold

sager. Mange kan klares gennem webbank og

Vi har talent for at handle, men mener dog

andre kræver et møde, her eller hos dig. Vi har

ikke, at penge kommer før mennesker – nok

tiden, når du har behovet.

snarere omvendt – men vi lever af at handle
og tjene penge.

Hurtig beslutning
Vi har korte kommandoveje, og vi træffer hur-

Med et smil

tige beslutninger. Tempoet hænger også sam-

Vi går ikke så meget op i stramme og formelle

men med et godt kendskab mellem bank og

omgangstoner. Den uhøjtidelige stemning mel-

kunde. Kendskab + tillid = handling, hurtig.

lem medarbejderne smitter og kommer nemt
til at omfatte dig. Vi møder dig med et smil.
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Åbne kort

Vi spiller med åbne kort, og har gennem dette værdigrundlag beskrevet vor holdning og praksis
så ærligt og præcist, som vi i fællesskab har kunnet gøre. Tekstens essens er udarbejdet af
Hvidbjerg Banks medarbejdere. Du vil derfor genkende tekstens ånd i mødet med alle vore kompetente medarbejdere – prøv selv. Vi glæder os til at se dig.
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Tid til tiden

I takt med oplevelsen af generel travlhed, er tid blevet en eftertragtet luksus.
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Selv om medarbejderne i Hvidbjerg Bank kan løbe stærkt og handle hurtigt, har vi aldrig mere
travlt, end at vi kan mødes med dig.
Det personlige møde skaber rum for seriøse beslutninger.
Ansigt til ansigt. Håndtryk. Menneskelige relationer.

Vi har tiden, hvis du har behovet

www.hvidbjergbank.dk
Co4 Kreativt Kompetencebureau

