Ejer- og andelsboligforeninger

LSB Business.
Et sikkert valg til
ejer- og andelsboligforeninger
Drift og finansiering er to sider af samme sag
Når I skal vælge jeres bank, gælder det om at finde
en god partner for både administrator og bestyrelse.
For selv om mange boligforeninger ser drift og
finansiering som adskilte størrelser, giver det bedre
mening at se dem som to sider af samme sag.
Lånevilkår og betingelser skal være i orden. Men
valget af lånetype og økonomisk model afgør også,
om foreningen har likviditet til f.eks. løbende forbedringer eller i perioder kan vælge at afdrage ekstra på
lånene.

Når I har brug
for os, er det blot
at sige til
I har altid adgang til jeres rådgiver, der har særlig
erfaring i at arbejde med ejer- og andelsboligforeninger.
Har I brug for os ved større beslutninger, stiller vi
gerne op til f.eks. en generalforsamling eller
et beboermøde i foreningen.

Book et møde på

3378 2388
- og hør, hvad vi kan
gøre for dig – eller gå på:
lsb.dk/ejerforening (ejerforening)
lsb.dk/abforening (andelsforening)
- så kontakter vi dig

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

I Lån & Spar får I:
• En erhvervsrådgiver, der er let at komme
i kontakt med, og som har indgående
kendskab til boligforeninger.
• I betaler ikke negative renter af de første
100.000 kr.
• 2,75% p.a. af træk op til 100.000 kr. på
kassekreditten.
• Individuel forhandling af rentesatser for
træk på kassekredit ud over 100.000 kr.
• Gratis betaling via netbank.
• Gratis Visa/Dankort til de konti, I ønsker.
• Netbank er gratis.

Skifter I til Lån & Spar,
sørger vi for alt det praktiske:
• Ring og aftal et møde på 3378 2388.
Ønsker I at benytte vores rådgivere og
trække på deres kendskab til arbejdet
med boligforeninger, er det let at gå til.
• Vi klarer alt det praktiske med overførsel
af konti, opsigelse af lån og andre praktiske detaljer. Der er ingen gebyrer for at
blive ny kunde i Lån & Spar. I skal bare
læne jer tilbage og tænke fremad.

