
Få mere ud af dine penge
Hos Lån & Spar får du fordele ud over det sædvanlige.  
Du får 4% i rente på din lønkonto. Du får din egen  
bankrådgiver, der ved alt om din økonomi. Og du får  
en ansvarlig bank, som f.eks. tilbyder grønne billån  
og bæredygtig investering.

Lån & Spar har opbygget en særlig viden om dit arbejds felt. 
Derfor kan vi tilbyde en kvalificeret helheds rådgivning. 
Men vi ved også, at alle medlemmer af Danske Fysio
terapeuter ikke er ens. Derfor lytter vi, før vi rådgiver. 

Du er i trygge hænder. Lige som lærerne, politiet og  
medlemmerne af de mere end 50 faglige organisationer, 
der ejer Lån & Spar. 

Vælg en bank, der tager dig personligt. Både i hverdagen 
og i alle de store øjeblikke.

Som medlem af  
Danske Fysioterapeuter  
ejer du Lån & Spar

Da

nskernes favorit-bank

Vinder af Loyalty Groups BrancheIndex Bank 2022

Læ
s m

ere: loyaltygroup.dk/brancheindex-bank

Book et møde. 
Ring 

3378 1919
eller besøg

lsb.dk/fysio

Book et møde på 3378 1919  
eller på lsb.dk/fysio – så kontakter vi dig 

Lån & Spar 
gav i 2021 mere end 

74 mio. kr.  
i renter til kunder,  

der får 4% på  
lønkontoen



Sådan får du 4%  
i rente på din lønkonto

Book et møde og  
hør om dine muligheder  
Onlinemøde, telefonmøde eller et almindeligt 
møde i et af vore rådgivningscentre?  
Book et møde nu på lsb.dk/fysio.  

Skift til Lån & Spar.  
Vi klarer det praktiske.

Ring 3378 1919  
– eller book et møde på:  

lsb.dk/fysio
Du kan også skrive  

til os på:  
fysio@lsb.dk

Grøn bil – grøn finansiering 
Vær med til at løse klimakrisen ved at vælge en bil, 
der udleder mindre CO2. Køber du en elbil eller 
plugin hybridbil, kan du få et grønt billån, som er 
billigere end et traditionelt billån. 

Drømmer du om at  
få mere ud af dine penge?  
Investering er for alle, der gerne vil spare op.  
Vi guider dig til at komme godt i gang – også med 
grønne og bæredygtige investeringer.

Særlige fordele til studerende 
Få en studiekonto med konkrete fordele, der 
hjælper dig gennem studietiden. Blandt andet 
din egen personlige rådgiver, som kan rådgive 
dig omkring økonomien. 

Læs mere på: 
lsb.dk/fysio
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Dine fordele
4% •  Danmarks højeste rente på  

lønkontoen
• Din egen personlige rådgiver
•  Helhedsrådgivning baseret på fag og uddannelse
•  Rådgivning om boligøkonomi  

– uanset hvordan du bor
•  Bæredygtig og ansvarlig investering
•  Spar på billånet, når du skifter til en  

klimavenlig bil 
• Danmarks bedste studiekonto

• Du er medlem af Danske Fysioterapeuter og har 
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) 

• De 4% i rente er på de første 50.000 kr. på løn
kontoen. Fra 50.001500.000 kr. er renten 0,5%. 
Derefter er renten 0,75% på resten. 

• Rentesatserne er variable og gælder pr. 7. november 
2022. 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


