Erbjudande Bolån
Lyckan i att hitta en ny bostad.

När du hittat din drömbostad har vi ett extra förmånligt erbjudande till dig som
väljer Sparbanken som din bank under perioden 1 februari till 31 maj 2020.

Handpenningslån

Bolån från 1,48%

2,95 % ränta på
Privatlån

Du får ett kostnads- och räntefritt handpenningslån upp till 6
månader om du gör din
slutfinansiering av bostadsköpet
hos Sparbanken i Enköping

Vi erbjuder från 1,48 % (f.n.)
i ränta* när du binder ditt lån på
3 år. För övriga bindningstider,
kontakta din rådgivare eller ring
oss på 0171-853 00.

Låna mellan 20 000 kr och
500 000 kr utan säkerhet.
Sedvanlig kreditprövning sker i
samband med din ansökan om
lån.
Erbjudandet om 2,95 % i ränta** gäller enbart
i samband med ny boendefinansiering och när
du samlar ihop krediter du har på andra ställen
till ett Privatlån.

Hemförsäkring

Att du försäkrar ditt hem är
viktigt, oavsett om du köper en
bostadsrätt, villa eller ett fritidshus. Du får vår hemförsäkring
Plus
kostnadsfritt i 3 månader när
du tecknar ett helårsavtal.

Nyckelkund

Som Nyckelkund får du de mest
användbara verktygen och
tjänsterna för din vardagsekonomi.
Du betalar 0 kr i månadsavgift de första 12 månaderna,
därefter 39 kr/månad.

Rådgivningstjänst
Premium
Som Premiumkund får du en
personlig rådgivare med god
kunskap om placeringar.
Tillsammans tar ni fram en
finansiell handlingsplan för hur
din ekonomi ska växa.

Ordinarie pris om tjänsterna
köps separat är 64 kr/mån.

Produkter och förmåner som
ingår i Nyckelkundserbjudandet
ingår även i Premium.
Pris 165kr/månad.

Läs mer om Nyckelkund

Läs mer om premium

Boendekollen
Boendekollen ger dig överblick över hela din boendeekonomi. Du får tips och råd om allt från
bindningstider på lån till sparande och juridiskt stöd vid behov. Tillsammans ser vi till att du har rätt
försäkringar – för dig själv, familjen och ditt boende. Boka tid på tel 0171-853 00.
*Räkneexempel:
Ett lån på 1 000 000 kronor till 1,48% ränta (bunden 3år, per 2020-02-01) med rak amortering, med en återbetalningstid på 50 år, ger en effektiv ränta på 1,49%.
**Räkneexempel:

Ett lån på 100 000 kr till 2,95 % ränta (rörlig, per 2020-04-03) med rak amortering med en återbetalningstid på 5 år, aviseringsavgift 0 kr, uppläggningsavgift 0 kr ger
en effektiv ränta på 2,99 %. Totalt belopp att betala under lånets löptid: 107 679 kr, första månadsinbetalningen är på 1 913 kr och sista månadsinbetalningen är 1 671
kr /alternativt avbetalningsbeloppet är i snitt 1 795 kr/ och antalet betalningar är 60 st.
I Nyckelkund ingår internet, app och Swish, bankkort och betal- och kreditkort (efter sedvanligt kreditprövning), personlig service dygnet runt via telefon, ID-skydd
och Privatkonto. Läs mer om Nyckelkund på www.sparbankenenkoping.se

