Erbjudande till dig som köper lägenhet i
Brf Brygghusen - Norra Sjötorget

Vi erbjuder dig en komplett rådgivning som inkluderar allt ifrån ditt sparande och din
pensionssituation, till hur din försäkrings- och lånesituation ser ut. Vi på Swedbank i Sollentuna
har lång erfarenhet av bostadsmarknaden i Stockholm och extra goda kunskaper om värden och
utveckling i Sollentuna kommun. Vi förklarar steg-för-steg hur din bostadsaffär går till och vad
du behöver tänka på särskilt. Vårt mål är att finnas där för dig genom hela din affär.
____________________________________________________________________________________
Vi vill erbjuda dig förmånliga villkor utifrån din och din familjs situation. Vi ser till helheten för
att vi vet att det ger mest tillbaka till dig. Hos oss får du tillgång till bankens specialister inom
exempelvis pensions- och försäkringsområdet, privata krediter, familjejuridik och ditt sparande.
Vårt mål är att du ska få snabb och personlig service.

Erbjudande

Räntefritt* handpenningslån

• Snabbt lånelöfte med räntefritt handpenningslån
vid bostadsbyte*
• Konkurrenskraftiga räntor
• Rabatterat försäkringserbjudande för dig och
din familjs trygghet. Vid tecknande av hem- eller
villahemförsäkring, bjuder vi på tre premiefria
månader, och tecknande av hem- och
bilförsäkring ger ytterligare 15% rabatt.
• Kostnadsfri juridisk rådgivning eller s k
”Livsbesiktning”, där du får viktig information
kring händelser som separation, samboskap,
giftermål, dödsfall, företagande och avtal m m.

Anmälningsavgift och handpenning upp till
10 % av priset

Bolån med konkurrenskraftiga räntor**
På upp till 85 % av bostadens värde. Du får
alltid förmånliga villkor på dina bolån
3-mån rörlig
2 år
3 år
4 år
5 år

1,45 %
1,55 %
1,55 %
1,65 %
1,75 %

_______________________________________________________________
Erbjudandet gäller t.om 2016-12-30 på Swedbank i Sollentuna
*En förutsättning för det räntefria handpenningslånet är att du blir helkund i Swedbank, att köpet av lägenheten fullföljs samt
att lånen behålls i minst ett år.
**Ränteexempel per 2016-10-24. Räntesatserna baseras på Swedbank Hypoteks upplåningskostnad och varierar över tiden.
Kredit beviljas enligt sedvanlig kreditprövning. Din definitiva räntesats fastställs på utbetalningsdagen.

Varmt välkommen att kontakta oss på Swedbank i Sollentuna!
Katrin Zedendahl

Joyce Hamzo

Kristina Westerdahl

08-5859 8580
katrin.zedendahl@swedbank.se

08-5859 8597
joyce.hamzo@swedbank.se

08-5859 8586
kristina.westerdahl@swedbank.se

