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HVEM ER VI?

Bien Sparebank kan se tilbake på 132 års virke 
som en selvstendig sparebank i Oslo. Grunn- 
leggernes idéer om personlig oppfølging, høy  
servicegrad og kompetent rådgivning er fortsatt 
fundamentet for bankens drift. Banken ble 
etablert som en spareforening i 1885. Spare- 
foreningen fikk navnet Bien, som symboliserer 
et velordnet samfunn bygget på flid og  

sparsommelighet.

Vårt merkevareløfte, «I en liten bank er alle 
kunder store», er den største motivasjonen for 
våre medarbeidere. Nærhet i relasjon og nærhet 
i beslutninger er våre viktigste konkurranse- 
fortrinn som liten aktør i et stort marked. Dette 
har også vært avgjørende ved valg av nye lokaler. 

Velkommen til oss!
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VÅR STRATEGI

Vi er en nær og tilgjengelig sparebank for  
personer og næringsdrivende i Oslo-området. 

Vi tilbyr deg som kunde en smart og enkel hver-
dagsbank, er tilstede ved viktige livshendelser og 
bidrar til at du kan virkeliggjøre dine planer, mål 

og muligheter. 

Vår viktigste oppgave er at du som kunde skal 
oppleve å bli ivaretatt og føle deg betydningsfull 

i møte med oss.

RÅDGIVNINGSKONSEPT
Plan for økonomien



VELKOMMEN INN!

Vi har valgt å flytte til Vika for å være nær og til-
gjengelig i bybildet. Vikaterrassen er en levende 
gågate, der man kan kjøpe alt fra en morgen- 
kaffe til å reise på kino eller konsertopplevelser 
på kveldstid. Som en lokalbank i Oslo gleder vi 

oss til å ta del i dette miljøet. 

INNGANGSPARTI

Vi ønsker at inngangspartiet skal være et viktig 
samlingspunkt for kunder og naboer, med alt fra 

underholdning til undervisning. 



PLANTEVEGG

Alle vet at bier trives best blant planter og 
blomster. I banklokalet er det derfor plassert en  
plantevegg av ulike sorter. Et godt inneklima 
skaper tilfredse og engasjerte bankbier, klare til 

å være gode rådgivere!

MØTEROM

I de seks møterommene inviterer vi til råd- 
givningsmøter. Hvert rom har sitt eget navn og 

sin egen historie.

se neste side



DRONNINGEN

Hva er vel mer naturlig enn at Bien lander der 
en dronning har slått seg ned? Dronning Mauds 
gate ligger sentralt ved Vikaterrasse, gågaten 
med mange butikker og restauranter. Området 
er ikke helt fremmed for oss, Bien Sparebank har 
faktisk holdt til i Vika før. Fra 1962 til 1985 lå 
banken i Haakon VIIs gate. Nå har vi flyttet til 

gaten oppkalt etter hans kone, dronningen. 

I bienes verden er det nemlig  
dronningen som er konge.



BIENPLASSEN 

I nesten hundre år har Bien Sparebank holdt til 
i Teatergata, på begge sider av «Bienplassen» – 
som man på folkemunne kalte den. I gamle dager 
var dette en levende del av byen. I dag er det 
kunstverket med de 50 000 grønne menneskene 

 som skaper mest liv på Bienplassen.
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STUART

Maskotten Stuart er oppkalt etter den folkekjære 
kassereren i banken. Stuart har vært med oss i 
flere år, og symboliserer det kassereren stod 
for: Omsorg, vennlighet og glede. Stuart lærer 
barn viktigheten av å være en flittig sparer.



BIKUBEN

Bier er flittige sosiale vesener. Med sin poll- 
inering av blant annet frukt og bær, er de livs-
vitige bidragsytere i matproduksjon over hele 
verden. Mange har de senere årene blitt opp- 
merksomme på viktigheten av deres eksistens.  
 
Som Bien i byen var det naturlig å skaffe oss 
en egen bikube i Oslo. På taket av Mathallen  
jobber biene våre med å samle inn pollen og  
nektar i byen, slik Biens spareordning har samlet  
inn penger til egen pensjon de første hundre 
årene. Honningen blir til glede for kunder og 

besøkende i banken.



BIENMANNEN

Frem til slutten av 1900-tallet var Bienmannen  
en kjent skikkelse i bybildet. Han reiste ut til 
kunder hjemme eller på arbeidsplassen for å  
innkreve det månedlige sparebeløpet. Det var  
ingen tvang, men de færreste hadde sam- 
vittighet til å skuffe Bienmannen når han duk-
ket opp. På denne måten var han med på å sikre  
en trygg og god pensjonstilværelse for mange 

Osloborgere.



FORTUNA

Bien Sparebank ble i 1885 etablert av en gjeng 
spilleglade menn. Spareforeningen fikk navnet 
Fortuna, og til ære for grunnleggerne har vi opp-
kalt et møterom etter dette. Fortuna er i romersk 
mytologi gudinnen for lykke. Selv om navnet fort 
ble endret til Bien, har Fortuna stått ved vår side 
gjennom børskrakk, bankkriser og verdenskriger.

© Odd Hilt / Bono 2017
Statuen ble gitt til byen  
i jubileumsgave av Den 
Norske Credittbank, og 
inngår i Oslo kommunes 
kunstsamling



BIEN I BYEN

Vekst og utvikling er viktig for at vi skal fortsette å  
være en konkurransedyktig bank. Vi standardiserer  
og digitaliserer alt som ikke går på bekostning av 
nærhet i relasjon og nærhet i beslutninger. Med sterke 
eiere i ryggen, er banken klar for å ta en tydeligere  

posisjon som lokalbank i Oslo.  



 

VÅRE VERDIER 

B - I - E - N

Å flytte fra Teatergata til Dronning Mauds 
gate er et stort skritt for Bien. En stor takk 
til de som har vært med på flytteprosessen:  
Malling & Co • Hardt Arbeid • Siv Berg Larsen 
• Atea • Vedal • Aase Bygg • Signex • Rom For 
Flere • Scanomat • Tropisk Design • Key IT

BETYDNINGSFULL 
Vi skal utgjøre en forskjell for kundene våre.

INNOVATIV 
Kundene skal oppleve at vi er innovative og  
fremtidsrettede gjennom gode og effektive  

løsninger. 

ENGASJERT 
Kundene skal oppleve ekte interesse og  
engasjement gjennom en relevant og  

kompetent rådgivning.

NÆR 
Vi evner å sette oss i kundens sted, være  

løsningsorienterte og tilgjengelige på  
kundens premisser.




