Nordea Bank AB (publ)

Erbjudande till medlemmar i BRF
Öjersjö Glänta
Nordeas kontor Partille erbjuder i samarbete med Veidekke ett konkurrenskraftigt erbjudande.
Några fördelar
• Genomgång av din ekonomi tillsammans med en
rådgivare.
• Vi går bland annat igenom ditt försäkringsskydd.
Vi vill att du ska känna trygghet om något oförutsett
skulle inträffa.
• Finansiering upp till 85 % av marknadsvärdet på
bostaden. Behöver du eventuellt låna mer ﬁnns
möjlighet att komplettera med ett lån utan säkerhet,
om din kalkyl/ekonomi klarar av det. Sedvanlig kreditprövning görs.
• Kombinera rörlig ränta, bunden ränta och räntetak
så kan du påverka risken på ditt bolån.
• I vår löpande kontakt erbjuder vi även rådgivning
online som möjliggör större ﬂexibilitet för dig som
kund, samt tillgång till rådgivning via Telefonbanken
även på kvällar och helger.

Vi erbjuder följande räntor till dig som väljer
att samla dina affärer hos Nordea. Gäller självklart även dig som redan är kund och samlat
dina affärer hos oss. Erbjudandet giltigt tom
2017-03-31.
Bindning
3-månaders
1 år
2 år
3 år
5 år
8 år
Räntetak 2 år
Räntetak 5 år

Ränta för närvarande**
1,25 %
1,45 %
1,47 %
1,37 %
1,92 %
2,72 %
takränta 2,18 %
takränta 2,46 %

Den effektiva räntan uppgår vid ett lånebelopp om 1 000 000 kr och 50
års kredittid och en räntebindningsperiod om 5 år till 1,92 %. Den effektiva
räntan är beräknad enligt Konsumentverkets allmänna råd och baseras på de
räntesatser som av banken erbjuds den 2016-10-11
**Kreditgivare: Nordea Hypotek AB (publ). Räntesatserna enligt ovan gäller
per 2016-10-11 för belåning upp till 85 % av aktuellt marknadsvärde. Slutlig
ränta fastställs vid utbetalningsdagen.

Välkommen att kontakta oss på Nordea via noha.genc@nordea.se eller på telefon Noha Genc 010-156 49 57 för att
boka ett möte. Är du redan kund i Nordea vänligen kontakta oss enligt ovan.
Erbjudandet är giltigt t.o.m. 2017-03-31

Partille
partille.3093@nordea.se
Gamla Kronvägen 50
0771-22 44 88
nordea.se

