Erbjudande!

Lån för nybyggnation
Bolåneerbjudande till dig som bygger villa för
permanentboende i Trivselbygden.
Bolån

Hemförsäkring

Bindningstid 2 år, ränta 1,95%
Möjlighet att låna upp till 85% av 		
bostadens marknadsvärde

Tre månaders fri villahemförsäkring.

Nyckelkund

Värdecheck

Ett år som nyckelkund utan kostnad.

Värde 500 kr. Gäller i butik/café/
restaurang i Trivselbygden

Vi hjälper dig
Välkommen att kontakta någon av oss om du har frågor eller är intresserad av att ta
del av erbjudandet.

Lena Karlsson

0325-327 02
lena.karlsson
@mjobackssparbank.se

Tobias Ljung

0325-327 05
tobias.ljung
@mjobackssparbank.se

Åsa Bengtsson

0325-327 06
asa.bengtsson
@mjobackssparbank.se

Villkor

Erbjudandet gäller t.o.m. 30 juni 2023 efter sedvanlig kreditprövning för dig som är privatperson och är/blir helkund i Mjöbäcks Sparbank. Erbjudandet gäller endast nybyggnation för permanentboende i Trivselbygden där du ska vara folkbokförd i det nya boendet.
Räkneexempel för bolån: Ett lånebelopp på 1 000 000 kr, till 1,95% ränta (bunden 2 år), med rak amortering, återbetalningstid 50 år, ger en effektiv
ränta på 2,009%. Lånet förutsätter att säkerhet lämnas i form av pant i bostad. Första månadsbetalningen inklusive amortering är
3 292 kr, totalt belopp att betala om räntan är oförändrad under lånets löptid är 1 566 242 kr. Antalet avbetalningar är 600 stycken. Exemplet bygger
på månatliga aviseringar, utan uppläggningsavgift eller aviseringskostnad (detta förutsätter att du är nyckelkund och aviseras digitalt).
Ränteerbjudandet gäller vid slutplacering av lån när villan är färdigbyggd och slutbesiktigad. Under byggtiden kan vi erbjuda ett byggnadslån. Kontakta banken för villkor.
Vi erbjuder villahemförsäkring kostnadsfritt i tre månader vid nytecknande av helårsavtal i Tre Kronor Försäkring AB (tecknas på banken eller i app/
internetbank)
Kontakta banken för mer information om nyckelkund eller besök webbsidan: https://mjobackssparbank.se/nyckelkund
Banken betalar 500 kr mot erhållet kvitto från inköp i valfri butik/café/restaurang i Trivselbygden. En värdecheck på 500 kr per familj.
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