
Bare fordi du 
er medlem 
af:

Book et møde på 3378 1987 

eller på radiografbank.dk  
– så kontakter vi dig

Siden 1880 har Lån & Spar været en bank drevet af  
mennesker til mennesker. Det er vi stadig. Men i dag 
er vi også en bank, der dyrker fællesskaber. 

Lån & Spar er nemlig ejet af mere end 50 organisa-
tioner, bl.a. Radiograf Rådet. Så faktisk kan man sige, 
at vi er kundeejet – ejet af dig og alle de andre 
medlemmer. Derfor får du også ekstra gode, konkrete 
og kontante fordele, ingen andre banker kan matche.

Ud over gode renter og særaftaler, får du også  
en personlig rådgiver, som svarer på alt fra bil-  
og boliglån, til opsparing og finansiering. Og det er  
helt op til dig, om I tager snakken over en kop kaffe  
i banken, over telefonen eller via nettet. Den gode 
behandling er den samme. Lån & Spar er nemlig 
drevet af mennesker til mennesker. En bundsolid  
og personlig bank, vi deler med hinanden. 

Sammen  
til glæde  
for dig og  
alle de andre  
i Radiograf  
Rådet

Medlemsfordele
• Høj rente på din lønkonto

• Danmarks bedste Studiekonto

• Billigt billån

• Personlig rådgivning  
… og meget mere

på din
lønkonto

http://radiografbank.dk


Få billån på  
ekstra gode vilkår  

Spørg os inden du siger ja til et hurtigt billån 
Er du på udkig efter en ny bil? Så lad os se papirerne  
igennem. Måske der findes en bedre løsning specielt  
til dig. 

Har du allerede et dyrt billån?
Så skulle du overveje at flytte det til os – og spare penge 
hver måned. Her er ingen skjulte gebyrer eller særlige  
omkostninger. Du betaler for oprettelsen og får en lav  
variabel rente.

Se betingelser og hvad et billån vil koste dig på lsb.dk/bil. 
Du kan ansøge online døgnet rundt og få hurtigt svar. 

Danmarks bedste  
studiekonto

Som studerende får du en studiekonto med konkrete  
fordele, der hjælper dig gennem studie tiden. Du får også 
din egen personlige rådgiver, der kender til livet som  
studerende og som kan rådgive dig omkring økonomien. 
Søg studiekonto i app’en Zapp.

Har du ikke allerede en konto hos Lån & Spar, så tag 
endelig fat i os. At skifte bank er ikke så svært, som mange 
tror. Finder du de nødvendige papirer frem og tager dig tid 
til et møde, klarer vi resten – også kontakten til din 
nuværende bank. Er du allerede kunde hos Lån & Spar,  
så kontakt din rådgiver og hør mere om dine muligheder.

Vil du høre mere om, hvad vi 
kan gøre for dig?

Book et møde på 3378 1987 
eller på radiografbank.dk  
– så kontakter vi dig

Lån &
 Spar Bank A

/S, H
øjbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl. 2021.01

•  De 3% i rente er på de første 50.000 kr. 
på løn kontoen. Der er 0% på resten

•  Du skal være medlem af Radiograf Rådet og 
have afsluttet din uddannelse

•  Du samler hele din privatøkonomi hos Lån & Spar 
(LSBprivat® Løn er en del af en samlet pakke  
af produkter og services, som din økonomi 
kredit vurderes ud fra) 

•  Rentesatserne er variable og gælder  
pr. 9. maj 2019. Se alle vilkår på  
lsb.dk/medlemsvilkaar

•  Du behøver ikke flytte dine realkreditlån.  
Men evt. ændringer og nye realkreditlån,  
skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit

Sådan får du
hele 3% i rente  
på din lønkonto

på din
lønkonto

http://lsb.dk/bil
http://radiografbank.dk

