
18-27 år 

2FOR1

En del af
dit liv 



Som ung kunde hos os får du …

• Rabatter og tilskud
• Mange bankydelser helt gratis
• Invitation til arrangementer
• Din egen personlige rådgiver

• At din løn/SU bliver overført til din  
NemKonto hos os

• At du samler dine bankforretninger hos os

• Budgetskema i Netbank - så du får overblik over dine udgifter og fordeler dem jævnt

• Skattekortet - skal måske ændres, når du får nyt job - se skat.dk/forskudsopgørelse

• Købe bil - så regner vi på, hvor dyr en bil du har råd til at købe - se fdm.dk - bilpriser.dk  
bilbasen.dk - bilzonen.dk - autouncle.dk - bil.guide.dk

• Studie - hvor vi giver gode råd og sparring - se mere på su.dk - sulivet.dk - studiemetro.au.dk

• Studieophold i udlandet - måske skal du låne penge - se mere på su.dk/udland - ug.dk - gribverden.dk

• Boligopsparing - opsparing til indskud i lejlighed eller til køb af din egen bolig. Vi kan beregne, hvor 
dyr en bolig du har råd til at købe

• Flytte hjemmefra - husk at melde flytning på borger.dk og måske kan du søge boligstøtte.  
Se evt. flytteselv.dk eller bolius.dk m. fl. - husk også licens m.m. Du kan leje en flyttetrailer gennem 
os og få rabat - se mere på landbobanken.dk/2for1 under ”flyttet”

• Låne penge - vi vil gerne låne dig penge. Du får gode råd om, hvad vi forventer af dig, for at få et 
lån i banken 

• Investere din opsparing - vi hjælper dig med at afdække, hvor stor risiko du vil løbe, hvornår du 
skal bruge pengene igen, og om pengene skal placeres i aktier og obligationer eller på en opspa-
ringskonto i banken

• Forsikring - her kan en Studieforsikring med indbo-, rejse- og ulykkesforsikring hos PrivatSikring 
sikre dig

SOM 2FOR1-KUNDE (18-27 ÅR) FÅR DU SOM 2FOR1-KUNDE FORVENTER VI

VI VIL GERNE HJÆLPE DIG 



en lang række fordele

• Gratis Visa/Dankort og MasterCard Debit

• Gratis Netbank 

• Gratis Mobilbank

• Gratis arrangementer - f.eks Stand Up

• Gratis veksling af de mest efterspurgte valutaer

• Gratis bankskifte for kæresten, familien og vennerne

• Rabat på f.eks oprettelse af lån/kredit 

• Rabat på leje af en flyttetrailer

• Rabat på koncertbilletter - Grøn Koncert og Rock i Ringkøbing

• Rabat på arrangementer - ”tøseaften”, gokart, vandski m.m.  

• Tilskud hvert år til køb af 2 biobilletter til 1 billets pris

Vi håber, at du er så tilfreds med Ringkjøbing Landbobank, at du vil anbefale os
til din familie og venner. Når du henviser en kunde til os, der gerne vil holde et møde, 
får du 2 biografbilletter med det samme. Hvis den henviste, efter mødet med os, 
vælger at blive kunde i Landbobanken, får du yderligere 2 biografbilletter. 

Se mere på landbobanken.dk/2for1 eller kontakt din rådgiver

GRATIS FORDELE

RABATTER OG TILSKUD

HENVIS EN NY KUNDE - OG FÅ 2 BIOGRAFBILLETTER



• Tjek saldo på din konto• Oversigt over dit forbrug• Få en depotoversigt• Overfør penge til egne konti• Overfør penge til andres konti• Betal indbetalingskort• Handel med værdipapirer
• Valutaregner• Kontakt din rådgiver

MOBILBANK

9732 1166
post@landbobanken.dk 

Har du en iPhone, Android-telefon, Windows Phone 
eller iPad/tablet, så kan du nu tage banken med  
overalt. 

Åbn din Netbank Privat og klik på ikonet i øverste 
højre hjørne, der viser en person. Klik herefter på  
“Aftaler og mobil” og “Mobil”. Her vælger du  
”Tilmeld til Ringkjøbing Landbobanks Mobilbank”,  
og indtaster din Netbank kode og Nem-ID kode.  
Du får herefter en 6-cifret kode. I højre side kan 
du vælge at modtage en sms, hvor du får et link til 
app´en. Hent app´en og ”åbn” Mobilbank på din tele-
fon, og vælg en funktion, der kræver, at du skal logge 
ind - f.eks. ”Konto”. Indtast dit cpr-nr. som Bruger-id 
samt den 6-cifret kode og du åbner Mobilbank.  
Den 6-cifret kode kan ændres i din Netbank.

Har du ikke Netbank - så kontakt din rådgiver  

MobilePay er en nem måde at overføre penge 
til andre, anmode andre om at overføre til dig 
eller til at betale med i butikker eller på nettet.  

MobilePay-app’en kan bruges på en iPhone, 
Android eller Windows smartphone.

Du er altid velkommen til at kontakte en af 
vores unge rådgivere, hvis du har spørgsmål 
eller ønsker en snak om din økonomi.

DIN RÅDGIVER

MOBILEPAY - DET ER SMART

MOBILBANK - DIN BANK LIGE VED HÅNDEN

• Overfør penge til andre• Anmod andre om penge
• Betal i butikker

• Betal i netbutikker• Gem dine kvitteringer• Vælg mellem dine egne kort

MOBILEPAY


