
Billige og fleksible 
lån til bolig

Utraditionel 
boligfinansiering er 
ét af vores specialer

Du opnår sandsynligvis en pæn rentebesparelse samt en 
større fleksibilitet:

• Du får personlig rådgivning og ”full-service”

• Du er sikret lav rente og små gebyrer

• Du bestemmer selv tempoet i tilbagebetalingen

Går du med planer om køb af bolig eller ønsker du en 
vurdering af dine nuværende boliglån eller kreditfor-
eningslån, giver vi dig gerne et uforpligtende tilbud.

www.landbobanken.dk
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Solid rådgivning Kom ind og lad os tale om, hvor 
mange penge du skal bruge, og hvor-
når du skal bruge dem. 

Så laver vi en beregning over. hvor-
dan du kan få den optimale finansie-
ring af netop din bolig.

Boligkøberbevis Vi hjælper dig med en ”omvendt” 
økonomiberegning, der viser hvor 
meget, du kan købe bolig for, så du 
undgår at sætte dig i for store udgif-
ter. Vi kalder det et boligkøberbevis. 

Med dette bevis i hånden har du 
sikkerhed for, at finansieringen er på 
plads – inden du bevæger dig ud på 
boligmarkedet.

Pleje af dine lån Er du allerede boligejer, så vær op-
mærksom på, at boliglånene skal  
plejes. Den optimale sammensætning 
af lånene kan ændre sig over tid, 
afhængig af, hvor du er i dit liv – og 

måske er det tid til en låneomlæg-
ning. Lad os efterse din boligøko-
nomi, så giver vi en solid vurdering 
af dine lån.

RL-Prioritetslån Med et RL-Prioritetslån får du stor 
fleksibilitet. Du får et banklån med 
variabel rente. Renten er lav, idet 
lånet har 1. prioritet sikkerhed i din 

bolig. Med RL-Prioritetslån har du 
ligeledes mulighed for at spare op til 
en meget attraktiv indlånsrente.

Boliglån Et boliglån er et banklån med varia-
bel rente, og hvor lånets løbetid kan 
være op til 25 år. Med et boliglån 
i Ringkjøbing Landbobank kan du 
belåne hele eller dele af din bolig. 

Du kan evt. kombinere dine lån med 
et realkreditlån eller et RL-Prioritets-
lån og således få fuld belåning af din 
ejerbolig.

For de fleste er køb af bolig den 
største økonomiske beslutning, vi 
kommer til at træffe i vores liv.

Boligen fylder meget i tilværelsen 
generelt og i budgettet, og her er der 
virkelig behov for solid rådgivning.

Det kræver et godt overblik, når du 
skal vælge hvordan din boligøkonomi 
skal sammensættes.

Hvilke planer har du med din bolig?

Har du de rigtige lån? 

I Ringkjøbing Landbobank tilbyder 
vi dig hele lånepaletten, når det 
gælder lån i din bolig. Hos os kan du 
låne til hus, feriebolig, ejerlejlighed 
og andelsbolig. 

Vi tilbyder dig et stort udvalg af låne-
muligheder afhængig af dine ønsker, 
og hvor du er i livet.

www.landbobanken.dk

Vigtige fakta om boliglån


