Erbjudande till medlemmar i
BRF Stomnätet i Västerås
Nordea erbjuder i samarbete med BRF Stomnätet ett
konkurrenskraftigt erbjudande.
Några fördelar
Genomgång av er ekonomi tillsammans med en rådgivare.
Vi går bland annat igenom era pensioner och ert
försäkringsskydd. Vi vill att ni ska känna trygghet om något
oförutsett skulle inträffa.
Finansiering upp till 85 % av marknadsvärdet på bostaden.
Behöver ni eventuellt låna mer finns möjlighet att komplettera med ett lån utan säkerhet, om er kalkyl/ekonomi
klarar av det. Sedvanlig kreditprövning görs.
Vi hjälper även till med handpenningslån och lån mellan ni
köper nytt och säljer befintligt boende, (3-månaders rörlig
ränta +1%, max 6 mån)
Vi föreslår en kombination med rörlig ränta, bunden ränta
och räntetak så kan ni påverka risken på ert bolån.
I vår löpande kontakt erbjuder vi även rådgivning online
som möjliggör större flexibilitet för er som kund, samt
tillgång till rådgivning via Telefonbanken även på kvällar
och helger.

Vi erbjuder följande räntor till er som väljer att samla era
affärer hos Nordea. Gäller självklart även er som redan är
kunder och samlat era affärer hos oss.

Ert ränteerbjudande från oss per 2017-04-19*:
Bindningstid
3-månaders
Räntetak 2 år
Räntetak 5 år

Räntesats
1,58 %
1,78 %
1,72 %

Takränta
2,18 %
2,48 %

*Premiekostnad tillkommer med 0,16 % för 2-årigt räntetak och
0,36 % för 5-årigt räntetak. Räntan sätts individuellt och erbjudandet
gäller vid helkundsförhållande. Kreditgivare Nordea Hypotek AB
(publ). Räntesatserna enligt ovan gäller per 2017-03-27 för belåning
upp till 85% av aktuellt marknadsvärde. Slutlig ränta fastställs på utbetalningsdagen.

Välkommen att kontakta oss på Nordea via nyakunder@nordea.se för att boka ett möte. Är du redan kund i Nordea
vänligen kontakta oss enligt ovan. Du kan söka lånelöfte på nordea.se eller gå in direkt på https://www.nordea.se/
privat/lan/boende/ansokan-lanelofte.html
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