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Andelsboligfinansiering er ét af vores specialer

Med et andelsboliglån i Ringkjøbing Landbobank får 
du en billig finansiering. Du får et banklån med variabel 
rente - og renten er lav, idet lånet har 1. prioritet sikker-
hed i din bolig.

Du har mulighed for at finansiere andelsboligen i op til 
30 år, og du administrerer dit andelsboliglån via Net-
bank.

Book et møde med os, så vi sammen kan finde den 
bedste løsning til dig og din bolig.

Fakta om andelsboliglån:

• Lån op til 100% af din andels-
boligs værdi.

• Få mulighed for afdragsfrihed.

• Op til 30 års løbetid, der dog vur-
deres individuelt fra bolig til bolig.

• Lave omkostninger.
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Kontakt os og lad os tage en snak om, hvordan du får den mest 
optimale finansiering af netop din andelsbolig.

Kasper Fjord Lauritsen
7624 9284
KFL@landbobanken.dk

Lykke Møller Iversen
7624 9279
LMI@landbobanken.dk

Kasper Borchmann
7624 9273
KOB@landbobanken.dk

Ringkjøbing Landbobank er en fullservice bank, 
som bl.a. har specialiseret sig inden for en række 
nicheområder, der tilbydes over hele landet, bl.a. 
private banking, lån til læger, tandlæger, dyrlæger, 
vindmøller og en række boliglån. 

Banken har en egenkapital på ca. 7 mia. kr. og en 
markedsværdi på ca. 11 mia. kr. Omkostningspro-
centen er på ca. 42, hvilket viser Danmarks bedste 
effektivitet. Det giver banken stor konkurrencekraft 
til gavn for kunderne.

Det internationale ratingbureau Moody’s Investors 
Service har givet banken en kreditrating på A1.

I en analyse fra december 2017 blandt 39.000 
danskere blev Ringkjøbing Landbobank kåret til 
banken i Danmark med det bedste omdømme.

Vi er kort fortalt en kompetent, handlekraftig og 
ordentlig bank, der altid er til at komme i kontakt 
med.
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Ringkjøbing Landbobanks 
afdeling for andelsboliglån


