
på din
studiekonto

Bare fordi du er medlem  
af én af de organisationer,  
som Lån & Spar  
samarbejder med

Se de kontante
fordele ved at 
vælge en bank
du selv ejer



at fylde  
køleskabet...

eller…?  
Det er dine penge

eventyr...

Har du 20.000 kr.  
på din studiekonto  

i 1 år*, får du 

600  kr. 
i rente.  

Et fint tilskud til…

på din
studiekonto

Gratis Visa/Dankort
Så kan du hæve kontanter i alle danske  
pengeautomater i Danmark uden at betale

Gratis Mastercard
Genialt, hvis du f.eks. skal udenlands

Gratis valutaveksling
– samt gratis hævning af euro i egne  
pengeautomater med Visa/Dankort  
og Mastercard Debit

3% i rente på de første  
20.000 kr. – derefter 0% 

Kassekredit på op til 50.000 kr. 
Du betaler kun 5% i rente

Studieopsparing
som giver 0,05% i rente

Danmarks bedste studiekonto
– som du kan beholde op til 3 år efter,  
du er færdig med studiet

Studiekonto 
i Lån & Spar
Dine kontante fordele............



Søg Danmarks  
bedste studiekonto 
døgnet rundt

Søg studiekonto, når du har 
tid, med app’en Zapp 
(hent den, hvor du finder dine apps)

eller book møde på 3378 2000

eller på studiekonto.dk  
– så kontakter vi dig 

Siden 1880 har vi været en 
bank for helt almindelige 
mennesker. Det er vi stadig. 
I dag er vi også en bank, der 
dyrker fællesskaber. Derfor 
kan du som medlem af én  
af de organisationer, som  
Lån & Spar samarbejder med, 
få ekstra gode vilkår hos os. 
Vi synes nemlig også, der  
skal være kontante fordele 
ved fællesskaber.

Det med småt
For at få Danmarks bedste studiekonto, skal du samle hele 
din privatøkonomi hos Lån & Spar og være medlem af en  
af de organisationer, som Lån & Spar samarbejder med.  
Du får 3% i rente på de første 20.000 kr. – derefter 0%.  
Du får studiekontoen på  bag grund af en almindelig kredit
vurdering. Du kan have studie kontoen i op til 3 år efter 
endt uddannelse. Hvis du bruger hele din kassekredit på 
50.000 kr., vil det koste dig 625 kr. i omkostninger efter  
tre måneder. Stiftelsesomkost ninger 0 kr., debitorrente 
(var.) 5,09 %, ÅOP 5,09%. Efter tre måneder skylder du  
50.625 kr. Kreditten er gældende indtil videre og uden 
faste afdrag. Alle rentesatser er variable og gældende  
pr. 9. maj 2019. 

* 1. januar til 31. december

studiebøger...

Aalborg

Aarhus

Esbjerg
Kolding

Odense

Hillerød
Lyngby

Køge
Roskilde København13
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http://studiekonto.dk


Vær med i  
lodtrækningen om 
5 stk. gavekort á 
1.000 kr. til Netto
Besøg studie.lsb.dk og vær med.  
Vinderne får direkte besked.

Se betingelserne, når du deltager.

Lån &
 Spar Bank A/S, H

øjbro Plads 9-11, 1200 København K, C
vr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl. 2021.01.

VIND 
et gavekort til  

Netto på 1.000 kr.
Vi trækker  
5 gavekort

http://studie.lsb.dk

