ERBJUDANDE FRÅN HANDELSBANKEN EKERÖ

Erbjudande till dig som köper
bostad i Brf Sjöstadsorangeriet
Ditt bostadsköp ska kännas enkelt och tryggt. Handelsbanken Ekerö kan finnas vid din
sida under hela köpprocessen. Vi har lång erfarenhet och gedigen kunskap inom bankområdet och bostadsmarknaden på Mälaröarna. Vi kan erbjuda ett komplett utbud av
banktjänster för både privatpersoner och företag.

Personlig rådgivning inför köpet

Låneskydd med Trygghetskapital

Du erbjuds en genomgång av din och familjens eko-

Du som samlar dina lån och övriga krediter i Handels-

nomi inför köpet av den nya bostaden. Naturligtvis kan

banken och Stadshypotek har möjligheten att teckna

vi erbjuda en bryggfinansiering, ett tillfälligt lån innan

vårt kostnadsfria Låneskydd med Trygghetskapital. Lå-

du sålt din nuvarande bostad. Du får dessutom en

neskyddet ger dig och din familj en ekonomisk trygghet

kontaktperson på kontoret.

om du skulle avlida innan du fyller 65 år. (Godkänd
hälsoprövning krävs.)

Lån till bostad
Bolån kan beviljas upp till 85 % av marknadsvärdet,

Du erbjuds även:

värdering görs av banken. Amortering sker enligt gäl-

Allkort Mastercard - Ett förmånligt kreditkort med eget

lande amorteringskrav, inga uppläggningsavgifter. Sedvanlig kreditprövning krävs. Räntevillkoren förutsätter
att ni samlar era bankaffärer hos oss. Ränteindikation
per 2019-05-06, räntan fastställs på utbetalningsdagen.

konto utan årsavgift första året (ord.pris 360 kr/år)

Självbetjäning
Kostnadsfri internet- och mobiltjänst samt tillgång till
telefon tjänsten Handelsbanken Direkt med personlig

Bindningstid

Annonserad ränta

Din ränta

service dygnet runt. Du har möjlighet att ta del av detta

3 mån

2,25%

1,45%

erbjudande redan idag genom att flytta dina befintliga

1 år

2,25%

1,45%

2 år

2,20%

1,40%

3 år

1,90%

1,40%

5 år

2,30%

1,65%

Handpennings- och brygglån
Vi erbjuder förmånliga handpennings- och brygglån i
Handelsbanken under förutsättning att slutfinansieringen läggs i Handelsbanken. Ränteindikation per
2019-05-06, rörlig ränta 2,50%. Räntan fastställs på
utbetalningsdagen.

bolån och bli helkund hos oss. Väljer du att binda räntan är det möjligt att flytta med lånen till din bostad.

Kontaktpersoner Handelsbanken Ekerö
David Duong
dadu02@handelsbanken.se
Telefon: 08-666 40 64
Susanne Härneman
suha19@handelsbanken.se
Telefon: 08-666 60 67

