Erbjudande till medlemmar i HSB Brf Kantarellen 11, 769607-5857

Styrelsen i HSB Brf Kantarellen 11 har tillsammans med
Nordea tagit fram nedanstående erbjudande till befintliga
och nya medlemmar i föreningen som är/blir helkunder i
Nordea.

•

Bolån, flytta till Nordea och/eller låna till renovering
Hur ska jag lägga upp mina bolån? Vad kommer det att
kosta? Vilken ränta ska jag välja, rörlig, bunden eller en
mix av båda? Kan jag försäkra mig mot en högre ränta?
Hur mycket ska jag amortera? Vad blir min totala
boendekostnad?

Nordea erbjuder god TILLGÄNGLIGHET, kvalificerad
RÅDGIVNING och KONKURRENSKRAFTIGA VILLKOR.

KONKURRENSKRAFTIGA VILLKOR
TILLGÄNGLIGHET

•

Bolåneräntor f n (per 190111)

Du som kund i Nordea får tillgång till följande
•

•

En egen namngiven licensierad rådgivare för tidsbokad
rådgivning som du når via säker e-post och/eller
direkttelefonnummer.
Tidsbokad rådgivning via fysiskt möte på något av
Nordeas bankkontor eller ett telefonmöte med delad
skärm vardagar samt helger, dagtid som kvällstid.

Bindningstid

Ränta f n 1)

3-månader
1 år
3 år
5 år
Räntetak 5 år

1,29 - 1,79%
1,43 - 1,79%
1,25 - 1,69%
1,75 - 2,09%
1,09 - 1,69%

2)

•

Möjlighet att sköta dina vardagsärende via Nordeas
mobilbank, diverse digitala tjänster, www.nordea.se
eller på något av Nordeas bankkontor.

2) Premiekostnad på 0,35% tillkommer som är avdragsgill. Inklusive
premien är kundräntan 1,44%-2,04%. Aktuellt räntetak är f n 2,47%. För
mer info se www.nordea.se

•

Personlig service genom Nordeas Kundservice som du
når på telefon 0771 – 22 44 88 dygnet runt, årets alla
dagar.

Vi erbjuder ränta utifrån individuella förutsättningar
baserad på inkomst, belåningsgrad, skuldkvot och
affärsutbyte i form av lån, sparande, pensioner och
trygghetstjänster.

RÅDGIVNING
Inom följande områden och exempel på intressanta och
viktiga frågeställningar
•

•

Trygghet
Hur är mina/min familjs personer och saker försäkrade?
Vad händer med ekonomin om någon blir sjuk, arbetslös
eller går bort? Kan jag/vi/mina efterlevande bo kvar?
Hur vill jag att mina barn ska ha det när de blir myndiga,
ska flytta hemifrån, studera, skaffa sig sitt första boende
och/eller bilda familj? (Nordea samarbetar med If)
Sparande/Pension
Hur mycket behöver jag ha i lättillgängligt sparande för
planerade och oplanerade utgifter från nu och tre år
framåt s k buffertsparande?
Hur mycket ska jag spara långsiktigt och till vad? Vilken
avkastning vill jag ha på mitt sparande och vilken risk är
jag beredd att ta? Hur ska jag spara på ett bra sätt?
Hur mycket vill jag ha i pension varje månad när jag går i
pension? Vad skulle jag få för pension om jag fortsätter
som nu? Vad behöver jag göra/spara för att få den
pension jag önskar?
Hur ska jag/vi tänka när det gäller sparande/tillgångar
till barn/barnbarn/kommande generationer och efterlevande?

1) Den effektiva räntan uppgår vid ett lånebelopp om 1.000.000
kronor och 50 års kredittid och en räntebindningstid om 3 mån till
1,31 – 1,81%. Den effektiva räntan är beräknad enligt Konsumentverkets
allmänna råd och baseras på de räntesatser som av banken erbjuds den
2019-01-11. Kreditgivare är Nordea Hypotek AB (publ).
Räntesatserna enligt ovan gäller per 2019-01-11 för belåning upp till 85% av
aktuellt marknadsvärde. Slutlig ränta fastställs vid utbetalningsdagen.
Sedvanlig kreditprövning görs.

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

•

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

Erbjudandet gäller till och med 2019-04-10.
Låter detta erbjudande intressant?
Kontakta Nordea genom att skicka ett mejl till
kontakt@nordea.se och skriv Brf Kantarellen 11 i
ämnesraden på mejlet eller ring Victor Eriksson på
010 – 156 68 70 för att boka tid för ett rådgivningsmöte,
fysiskt eller via telefon.
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