
Confidential

Erbjudande till dig som är intresserad av att köpa 
bostad i Brf Bergsvåg, 769630-4687 

Att köpa bostad är en av de största affärerna vi gör i 
livet och det är mycket man ska tänka på. 

Det här är några av de saker vi kan erbjuda dig

• Hos Nordea får du en namngiven licensierad 
rådgivare som du når via säker Kundpost och/eller 
direkttelefonnummer.

• Som kund i Nordea har du tillgång till rådgivare 
från tidig morgon till kväll och även på helger. Du 
väljer själv var du vill träffa banken, antingen på 
ett bankkontor eller på telefon med delad skärm,  
din dator eller surfplatta. 

• Hos Nordea får du som kund en heltäckande, 
personlig och skräddarsydd rådgivning, allt utifrån 
dina egna behov och framtidsplaner. Tillsammans 
går vi igenom alla delar av ekonomin såsom 
sparande och pension  så att dina pengar räcker 
till mer än bara boendet. 

• Förutom att Nordea erbjuder konkurrenskraftiga 
villkor när det gäller boendefinansiering vill vi att 
du ska kunna känna dig trygg om något skulle 
inträffa som påverkar din ekonomi. Med vårt 
trygghetspaket Bo Kvar skyddas du mot 
ekonomiska oförutsedda händelser, exempelvis 
arbetslöshet, sjukdom, olycksfall och dödsfall. 
Med Bo Kvar finns möjlighet till ekonomisk 
ersättning om det oförutsedda händer.

• I samarbete med If erbjuder vi sakförsäkringar 
såsom hus och hem, bil med rabatt upp till 15% 
rabatt och insättning på självriskkonto med upp 
till 400:- per skadefritt år, samt personför-
säkringar såsom barn-, sjukvårds- och graviditets-
försäkring samt djurförsäkring m m till förmånliga 
villkor.

• Dina vardagstjänster sköter du via din 
mobiltelefon och vår mobilbank alternativt via 
www.nordea.se. För hjälp med vardagstjänster 
kan du också ringa vår Kundservice på                 
0771 – 22 44 88 och få personlig service 7/24/365.

Nordea erbjuder ett förmånligt paket av vardags-
tjänster innehållande löne-/pensionskonto,      
bankkort, digitala tjänster, internetbank, 
mobilbank, telefonbank och kreditkort till ett pris 
om f n 24:- per månad.

Till dig som är intresserad av att köpa bostad i Brf 
Bergsvåg erbjuder Nordea f n följande räntor per 
190430

Bindningstid Ränta för                                              
närvarande 

3-månader 1,09 - 1,69% 1)

3 år 1,19 - 1,69%
5 år 1,59 - 2,09%
Räntetak 5 år 0,99 - 1,69%  2)

Handpenningslån erbjuds till en ränta om f n 1,99%.

Vi gör en individuell bedömning av dig som kund för att 
erbjuda den bästa räntan efter dina förutsättningar.

1) Den effektiva räntan uppgår vid ett lånebelopp om 1.000.000 
kronor och 50 års kredittid och en räntebindningstid om 3 mån till 
1,11 – 1,71%. Den effektiva räntan är beräknad enligt Konsumentverkets 
allmänna råd och baseras på de räntesatser som av banken erbjuds den 
2019-04-30. Kreditgivare är Nordea Hypotek AB (publ). 

2) Räntetak 5 år innebär en takränta under fem år på f n max 2,59%. Till 
ovanstående ränta tillkommer en premie om 0,24% att betala per år som 
är avdragsgill. Ränta inkl premie 1,23 – 1,93%. För mer information se 
www.nordea.se

Räntesatserna enligt ovan gäller per 2019-04-30 för belåning upp 
till 85% av aktuellt marknadsvärde. Slutlig ränta fastställs vid 
utbetalningsdagen. 

Sedvanlig kreditprövning görs. 

Uppläggningsavgift f n 0:-.  Låneavi vid e-låneavi f n 0:-

Erbjudandet gäller till och med 2019-12-31. 

Låter det intressant?
Kontakta Nordea genom att skicka ett mejl till 
kontakt@nordea.se så kontaktar vi dig eller ring till 
någon av följande rådgivare

Victor Eriksson        Johan Nyberg        Atilla Kocak

010-156 68 70         010-156 46 65       010-156 66 77
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