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Aktionærfordele i Lollands Bank
BLIV AKTIONÆR I DIN BANK
– og opnå alle fordelene.
Som aktionær i Lollands Bank har du mulighed for at få følgende fordele:
Aktionær løn- og kredit konto med rabat på stiftelsesprovision og dokumentgebyr
Ingen årlig kortafgift på Visa/Dankort og MasterCard Debet tilknyttet aktionær løn- og
kredit (normalpris 200 kr.)
Mulighed for opsparing på Aktionær – fri
Rabat (500 kr.) på årlig kortafgift på MasterCard Platinum (normalpris 1.750 kr.), som er et
eksklusivt kort forbeholdt de få. Med loungeadgang, rejseforsikring og attraktive rabatter
Kontanthævninger i andre bankers pengeautomater i Danmark er gebyrfri, når hævekortet
er tilknyttet en aktionær løn og kredit.
Gebyrfri køb af valuta, såfremt beløbet hæves fra aktionærløn – og kredit og eller Aktionær
fri.
Du kan se rentesatser på Aktionær løn – og kredit og Aktionær – fri under
bankens rentesatser
Risiko
Aktier i Lollands Bank er aktiekapital.
Aktiekapital er ansvarlig indskudskapital, som ikke er dækket af indskudsgarantifonden.
Vil du vide mere omkring vores aktionærfordele – så læs mere i nedenstående faktaark eller
ved at åbne pdf-ﬁlen.
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Fakta ark
Aktionærfordele i Lollands Bank
Hvem kan få
aktionærfordele

Aktionærer som ejer min. 10 stk. aktier i Lollands Bank.
Aktierne skal registreres i depot i Lollands Bank.

Aktionærfordele

• Ingen årlig kortafgift på Visa/Dankort og MasterCard Debet
tilknyttet aktionær løn- og kredit (normalpris 200 kr.)
• Mulighed for opsparing på Aktionær – fri
• Rabat på årlig kortafgift til MasterCard Platinum – kreditkort
• Kontanthævninger i andre bankers pengeautomater i Danmark
er gebyrfri.

Aktionærkonto
løn- og kredit

Lønkonto med Visa/Dankort med gratis årlig kortafgift.
Kontoen kan anvendes som lønkonto og/eller Nemkonto. Du kan
tilknytte Betalingsservice, netbank og alle typer kort. For en 5-årig
periode kan kontoen tilknyttes et kreditmaksimum* på kr. 25.000
uden omkostninger til oprettelse af kreditmaksimum.
*) Forudsætter kreditgodkendelse.

Aktionærkonto – fri

Kontoen kan anvendes som opsparingskonto, hvor du kan
indsætte og hæve, når det passer dig.
Det er ikke muligt at tilknytte Betalingsservice, Nemkonto eller
kort til kontoen. Kontoen kan ikke anvendes som lønkonto.

Rentesatser
Aktionær –
løn og kredit

Der henvises til bankens rentesatser for indlån og udlån.

Rentesatser
Aktionær- fri

Der henvises til bankens rentesatser for indlån

MasterCard Platinum

Kreditkort* med forbrugsgrænse op til 100.000 kr.
Til kreditkortet er tilknyttet fordelagtige forsikringsordninger m.m.
Se mere på lollandsbank.dk/kort/mastercard-kreditkort
Årligt kortgebyr 1.250 kr. (normal pris 1.750 kr.)
*) Forudsætter kreditgodkendelse.
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Risiko

Aktier i Lollands Bank er aktiekapital.
Aktiekapital er ansvarlig indskudskapital, som ikke er dækket af
indskudsgarantifonden.

