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DNB er i dag Norges største bank og finans.konsern. En av forløperne var Bergens Privatbank som ble stiftet
28. november 1855. Den var en av landets første forretningsbanker Opprinnelig betjente den næringslivet i
Bergensregionen, men ble etter. hvert en av de tre største landsdekkende forretningsbankene i Norge. I 1975
ble den fusjonert med Bergens Kreditbank og fikk navnet Bergen Bank, før den i 1990 gikk sammen med Den
norske Creditbank og dannet giganten Den norske Bank. Siden fusjonen mellom Bergen Bank og DnC er
konsernet utvidet bl.a. gjennom fusjoner med Vital, Postbanken og Gjensidige Nor. Denne boken handler om
fremveksten av denne banken i samspill med samfunnet, både på lokalt, nasjonalt og til dels internasjonalt
plan. Boken inneholder derfor både detaljert bankhistorie på mikronivå, bransje.historie og makroøkonomisk
historie. Alt for å kunne belyse hvordan banken maktet å vokse i gode tider, overleve i vanskelige tider og til
slutt fremstå som landets største og viktigste private aktør i finansmarkedene.
Til: Regjeringen. NEI til kontantfritt samfunn. Med utfasing av kontanter, vil bankene ha full økonomisk
kontroll på oss menneskene. Datamaskiner vil ta over. SEB er en ledende nordisk leverandør av finansielle
tjenester. I Norge er bankens virksomhet orientert mot corporate og investment banking, med et heldekkende t
Foruten kredittformidling driver bankene betalingsformidling. I dag foretas de fleste betalinger i samfunnet
ved overføringer fra en bankkonto til en annen, via. Norsk historie på 1800-tallet Norge før 1850 Norge var
ved inngangen til 1800-tallet et bondesamfunn.
Det var ca.

883.000 nordmenn og omtrent 80 prosent av disse. Negativ rente – en rask innføring. Negativ rente er et
begrep som er i vinden om dagen, og grunnen til det er at vi har urolige økonomiske tider rundt omkring i.
Som den største banken i Møre og Romsdal har vi en klar strategi om å være en aktiv og engasjert bidragsyter
i samfunnet. MFK er en svært god ambassadør som vi. Den nye KLP Banken klatrer til topps på
rentebarometrene med en innskuddsrente på 3,1 prosent fra første krone for ansatte i virksomhetene som eier
KLP. Priser for innskuddskonto og plasseringer for personkunder i Nordea. Provisjon til Nordea ved
formidling av verdipapirfond. Nordea Bank AB (publ), filial i Norge. Boikott Israel. Et effektivt og
ikke-voldelig virkemiddel i kampen for en rettferdig og demokratisk løsning for palestinerne. Mer om hvorfor
boikott Under to år etter lansering har DNBs mobilbetalingstjeneste Vipps allerede rukket å bli svært populær
i Norge. Nå skal storbanken utvide.

