Vores bank
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Sammen til glæde for flere

%
Vi er ejet af mere end
50 organisationer

Vi giver dig kontante fordele
ved at du vælger en bank du
selv ejer

%
I 2021 gav vi over 115 mio. kr.
tilbage i renter til kunder, der
er medejere af Lån & Spar
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En bundsolid bank

x2

Ejet af mere end 50
organisationer

23 rådgivningscentre
rundt i hele landet

500 ansatte
10. største bank i Danmark

‐ Fortæl om ejerskabet. At vi er ejet af jeres fagforening og mere end 50 andre og af
den grund giver vi kontante fordele
‐ Fortæl vi er landsdækkende og hvor man kan finde den nærmeste filial (særligt vigtigt
ved events i jylland)
‐ Fortæl at vi er den 10. største bank i landet. Mange som ikke kender vores brand ved
ikke at vi er så store)
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Vores Etik
• Lån & Spar er en medlemsejet bank, med en
målsætning om Høj etik

• Vi er:

Bundsolide
Den private kundes personlige rådgiver
Ordentlige

• Vi er ikke involveret i hvidvask- eller udbytteskandaler

Medlemsejet betyder, at vi er ejet af de faglige organisationer og deres medlemmer og
dermed Jer. Vores bestyrelse er formændene i de faglige organisationer, og de har i
fællesskab besluttet at skrive ind i vores vision, at vi står for høj etik. Høj etik i
rådgivningen og det hele taget at vi opfører os ordenligt i alle forhold.
Vi er bundsolide, Vores økonomi er god, vi har nok penge på kistebunden, til at kunne
klare diverse kriser, og vi sørger også for at vores kunders økonomi er sat forsvarligt
sammen. vi skal hjælpe med at indfri drømme, men vi er også ganter for, at sige nej, hvis
drømmen ikke hænger sammen med økonomien.
Vores opgave er at sørge for, at tage udgangspunkt i den enkelte kundes økonomi,
forventninger, forhåbninger og drømme, og derud fra få skabt en god og sund økonomi.
Vi er ikke og bliver ikke involveret i skandaler som vi har set de sidste år. Vores kunder er
ikke målgruppen for hvidvask af sorte penge. Vi har et godt setup for at sikre os mod at
blive misbrugt, og gør vores yderste for hele tiden at holde det ajour, så vi fanger hvis
der opstår hændelser, der er mistænkelige. Vi er ejet af jeres organisation og bankens
bestyrelse er sammensat af repræsentanter fra de forskellige fagforeninger som ejer
banken. Bestyrelsen er i sidste ende bankens øverste myndighed, og det betyder også, at
de står på mål for at vi som bank gør tingene ordentligt og etisk korrekt.
I disse tider er det vigtigt at nævne at vi er en ordentlig bank.
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Medlemsfordele
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Medlemsfordele - færdiguddannet
• LSBprivat® Løn med

3% i rente op til 50.000 kr. herefter 0,00 %

• LSBprivat® Opsparing 0,05% over 50.000 kr.
• Kassekredit med favorabel rente
• LSBprivat® Budget
• Ingen kontogebyrer til medlemmer eller medlems samlever
• Personlig rådgiver, med fokus på dine behov
• Du skal have afsluttet din uddannelse
• Du behøver ikke flytte dine realkreditlån. Evt. ændringer og nye realkreditlån skal gå
gennem Lån & Spar/Totalkredit
Du skal være medlem af Centralforeningen for Stampersonal og samle din privatøkonomi hos os.
Kræver en almindelig kreditvurdering
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Bæredygtige Produkter

Grønt
Billån

Grøn
Investering

• Banken har Grønt billån og 3 investeringsforeninger der understøtter den
bæredygtige klimaomstilling.

Bankens produktpalette med områderne, Indlån, udlån, investering og pension, samt
alle de tilhørende produkter, som eksempelvis: kort, mobilbank og betalingsapps, vil i
fremtiden, skulle ses som muligheder for at sikre at vi handler og tænker bæredygtigt.
På investeringsområdet screener vi allerede i dag, i forhold til bankens etiske
stillingtagen, og i udvalgte investeringsforeninger er klimadagsordenen også udtalt.
Vi har i dag ikke bankprodukter der er udviklet til at lade kunden tage et aktivt valg i
forhold til at understøtte klimaet eller andre af FN´s 17 verdensmål, det skal de i
fremtiden.
Målsætnng: Minimum 2 udlånsprodukter til kunderne der understøtter den bæredygtige
klimaomstilling i 2020 og minimum 3 investeringsforeninger i 2020 der understøtter den
bæredygtige omstilling. Allerede i januar 2020 kommer vi med det første produkt,
nemlig Grønt Billån til en rente på 0,95% til vores organisationers medlemmer.
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Din fagforening er medejer af Lån & Spar

-Derfor får du en bank, der har et unikt kendskab til dit faglige fællesskab

Uddannelse

Pension
Din lønudvikling

Vi kender dit
fagområde

•

Du behøver ikke at vide, hvilke forsikringer du mangler eller hvor meget ekstra du
bør lægge til side til pension. Det ved vi.

•

Dit fagområde er unikt, og det er vores kendskab til det også. Vi rådgiver hver dag
mennesker med din uddannelse.

•

Du tager dine egne valg på baggrund af ordentlige og solide valgmuligheder givet af
en rådgiver med indsigt i din branche.

•

Har du spørgsmål omkring økonomi, bolig eller pension? Vi kender din
overenskomst, din kollektive pensionsordning og følger nøje lønudviklingen på dit
område.

•

Du behøver ikke undersøge 1000 faktuelle ting. Vi kender dem allerede.
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