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Som fysio  terapeut 
kan du få  
LSB Business
Du skal koncentrere dig om din virk somhed, 
så sørger vi for, at dine vilkår i Lån & Spar  
er optimale og let tilgængelige. 
Med LSB Business får du:
•   2,75% af træk op til 100.000 kr.  

på kassekreditten
•  Rentesats for træk over 100.000 kr. 

forhandles individuelt
•  Gratis netbank
•  Ingen etableringsomkostninger



Bundsolid
Professionel 

Dedikeret

Lån & Spar Bank A/S
Højbro Plads 9-11
1200 København K
Tel. 3378 2388, lsb.dk/erhverv

Vi kender 
din branche
Derfor kan vi skræddersy den bankløsning,  
der er bedst for dig. Du får støtte og gode 
råd om, hvordan du optimerer sammen
hængen mellem din private økonomi og  
din virksomheds økonomi. 

Vi er kon kurrencedygtige på prisen  
– ikke bare i forhold til andre banker,  
men også hvis du går med tanker om  
anden finansiering, såsom leasing  
eller sælgerfinansiering.

Book et møde på 

3378 2388  
og hør, hvad vi kan gøre for dig 

– eller gå på  

lsb.dk/fysioterapeut  
 så kontakter vi dig

I Lån & Spar får du:
•  En erhvervsrådgiver, der er let at komme  

i kontakt med, og som har indgående  
kendskab til fysioterapeuter. 

• Direkte kontakt til vores hotline  
(3378 1928), som yder support på netbank 
Erhverv samt besvarer generelle spørgsmål m.v. 

• Gratis netbank til daglig drift.  
Normalt prisen er 350 kr. i kvartalet. 

• Gratis transaktioner i netbanken til  
andre banker. Det er en rabat på 0,50 kr.  
pr. transaktion. 

• Visa/Dankort og Mastercard. 
• En bank, som er i tæt dialog med dine  

øvrige rådgivere. 

Og så er det nemt at skifte bank.  
Lån & Spar står for det hele. 

Forudsætninger:
•  Der gøres brug af elektroniske betalingssystemer  

i videst muligt omfang, som f.eks. Netbank,  
FI-kort, BetalingsService m.v.

•   Alle bankforretninger, inklusiv din privat- 
økonomi, samles i Lån & Spar.

Endeligt tilsagn kræver en almindelig kredit- 
vurdering. Gå ind på lsb.dk/fysioterapeut og læs  
mere om dine fordele hos Lån & Spar.
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