
PERSONLIG RÅDGIVNING

Velkommen til en 
ansvarlig bank
– med speciale i andelsbolig- og ejerforeninger

Vi gør det nemt at  
blive kunde hos os

Boligforeningscenter  |  38 48 30 14  |  abc@al-bank.dk

I tæt dialog med bestyrelsen og en eventuel administration sikrer vi, at bankskiftet  

forløber uden problemer. Ring til os eller book et møde på www.al-bank.dk/blivkunde
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I Arbejdernes Landsbank har vi stor ekspertise i de forhold, der vedrører foreninger, og vi har 

en lang erfaring med at rådgive både andels- og ejerboligforeninger om deres økonomi. 

Faktisk mener vi, at vi er en af Danmarks bedste banker for foreninger. Vi har et dedikeret hold 

af specielt uddannede rådgivere, som kun beskæftiger sig med andels- og ejerboligforeninger, 

og som derfor har en dyb indsigt i de særlige lån og muligheder, der er for de forskellige typer 

af boligforeninger. 

Vi er eksperter i at hjælpe både økonomisk og praktisk til at få projekter gennemført og kan 

med fordel tages med på råd allerede i idefasen af en ny investering som fx et altanprojekt 

eller opsætning af elevatorer. Som bank er vi især kendt for vores sunde værdier og ansvarlige 

rådgivning. 

Hvad får du som 

kunde i Arbejdernes 
Landsbank?

1 2
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Andelsbolig- og ejerforeninger
er vores speciale

5 6

En personlig rådgiver 

med særlig kompetence 

og certificering.

Attraktive renter og 

brugervenlig netbank.

Tilbud om gratis del-

tagelse fra banken på 

bestyrelsesmøder,  

generalforsamling,  

beboermøder m.m.

Invitation af bestyrelsen 

til et årligt samarbejds-

møde, hvor vi tjekker 

om samarbejdet har den 

optimale udformning.

Mulighed for bankens 

deltagelse i forskellige 

aktiviteter som f.eks. 

gårddage, fastelavn og 

lignende.

Attraktive renter og 

vilkår til foreningens 

medlemmer.

* Voxmeter 2022, danskernes foretrukne bank: 
Den mest omfattende undersøgelse af tilfredsheden med de danske banker.

Skal du også være 
kunde i danskernes 
foretrukne bank?
Vi er en anelse mere personlige
Vores nærværende tilgang til rådgivning har gjort os til 
danskernes mest foretrukne bank hvert år siden 2009*.

Se mere på al-bank.dk/bedstebank


