Låna till boende hos oss
och gör skillnad just här
Både när du sparar och lånar pengar hos oss är du med och gör
det ännu lite bättre att bo och leva i Västra Mälardalen. Pengarna
stannar i det lokala ekonomiska kretsloppet. Det är något som vi
tycker är viktigt. Tack för att du är med och gör skillnad!

Förmånliga erbjudanden till dig som tar bolån
hos oss och köper en bostad i Västra Mälardalen:
Presentkort i lokal handel

Ansök om
lånelöfte!

Du får vårt lokala presentkort som gäller i butiker i Köping, Arboga
och Kungsör (värde 1500 kr). *Mer information finns på baksidan.

Vårt lokala betal- och kreditkort utan avgift

Med vårt lokala betal- och kreditkort Västra Mälardalskortet har du en extra
säkerhet för oförutsedda utgifter. Du får kortet kostnadsfritt i 12 månader.
(Ordinarie pris för kortet är 295 kr/år) *Mer information finns på baksidan

Juridisk rådgivning

Du får en timmes fri juridisk rådgivning och 50% rabatt vid upprättande av
juridiska handlingar hos bankens jurist i samband med din bostadsaffär. (Värde
upp till 5500 kr).

Tre månaders hemförsäkring utan kostnad

Vi erbjuder dig hemförsäkring kostnadsfritt i 3 månader vid nytecknande av
helårsavtal. Försäkringsgivare är Tre Kronor Försäkring AB.

Hållbart sollån

Vi hjälper dig att investera hållbart i ditt nya hus till en mycket förmånlig ränta;
1,75% (gäller hela 2021). *Mer information finns på baksidan.

Vi bjuder på dina vardagstjänster i 12 månader

Som Ekenkund har du tillgång till bankkort, Swish, Mobilt BankID, ID-skydd,
vår app, internetbanken och Kundcenter, som har öppet alla vardagar mellan
klockan 08 och 20. Första året betalar du 0 kr i månadsavgift. Från och med år
två betalar du 40 kr/mån. *Mer information finns på baksidan.

Vi jobbar för hållbar
utveckling i Västra Mälardalen
Kan en bank verkligen göra skillnad i det lokala
hållbarhetsarbetet i Köping, Arboga och Kungsör?
Absolut, tänker vi!
Nu har vi, som sjunde bank i Sverige, skrivit på FN:s principer för ansvarsfull
bankverksamhet. Det känns stort och viktigt och betyder att vi drar vårt strå
till stacken för att göra det ännu mer hållbart här i Västra Mälardalen.
Läs gärna mer om hur vi tänker kring hållbarhet på vår hemsida.

Scanna QR-koden.

Mer än bara bolån.
Ring och boka tid på
0771-55 00 55
Tillsammans går vi igenom din
boendeekonomi. Vi hjälper dig att
hitta rätt nivå för ditt buffertsparande och ser till att du har bra
försäkringar för såväl dig själv,
familjen som ditt boende.

Presentkort i lokal handel

Presentkortet ges ut tillsammans med Västra Mälardalen Handel och kan endast användas hos våra lokala handlare
och butiker som är anslutna till Västra Mälardalen Handel. Presentkortet kan inte inlösas mot kontanter. Besök
www.vastramalardalenhandel.com för att se lista på anslutna butiker. För giltighetstid, se presentkortets baksida.

Betal- och kreditkort Västra Mälardalskortet

Ordinarie pris för Västra Mälardalskortet är 295 kr per år. Vid ansökan görs sedvanlig kreditprövning.
Kreditränta för närvarande 9,95% (2020-02-10), rörlig. Årsavgift: 295 kr. Vid en utnyttjad kredit på 15 000 kr är
den effektiva räntan för närvarande 14,12% (Beräknat på ordinarie kreditränta, ordinarie årsavgift samt aviavgift).
Den effektiva räntan är beräknad som ett exempel utifrån att krediten är betalt inom 12 månader och att 30 räntefria dagar har nyttjats. Beräkningen är vidare gjord med utgångspunkten att kortet nyttjats utan andra avgifter
som exempelvis uttagsavgift. Annat sätt att utnyttja krediten kan leda till högre effektiv ränta.
Det sammanlagda belopp som ska betalas är 16 223 kr. (Beräknat på ordinarie kreditränta, ordinarie årsavgift samt
aviavgift). Beloppet är ett representativt exempel och är avhängigt av utnyttjad kredit, hur krediten är använd och
om den är nedbetald. Av beloppet avser 15 000 kr själva kreditbeloppet och resterande belopp avser ränta/avgift.
Beräkningen sker med utgångspunkt i att krediten är återbetald på 12 månader och att 30 räntefria dagar har
utnyttjats. Beräkningen utgår från att krediten nyttjas utan avgift exempelvis för kontantuttag i uttagsautomat.

Sollån

Du behöver en offert på solpaneler från en solcellsleverantör.Du ska vara 18 år och ha en regelbunden inkomst,
som inte är bidrag, studiemedel eller liknande. Det ska finnas utrymme i din ekonomi att betala kostnaderna som är
förknippade med lånet. Du får inte ha några betalningsanmärkningar.
Pris
Kreditränta: 1,75% (bunden under 2021, from 2022-01-01 gäller rörlig ränta som följer det allmänna ränteläget).
Lånebelopp: 30 000 – 350 000 kr Återbetalningstid: upp till 10 år. Uppläggningsavgift: 0 kronor (ordinarie 650
kronor). Aviseringsavgift: 0 kr vid avisering i internetbanken (45 kr postala avier)
Räkneexempel
Ett lån på 100 000 kronor: 1,75 procent ränta (tom 2021-12-31). Med rak amortering och en återbetalningstid på 5
år, aviseringsavgift och uppläggningsavgift 0 kronor ger en effektiv ränta på 1,76 procent. Totalt belopp att betala
under lånets löptid är: 104 564 kronor. Återbetalningsbeloppet är i snitt 1 743 kronor och antalet betalningar är
60.

Ekenkund

Ordinarie pris för Ekenkund är 40 kronor per månad. Ordinarie årsavgifter om tjänsterna köps separat:
Internetbanken med betaltjänst 180 kr, Bankkort 295 kr, ID-skydd 150 kr. Avgifter och kostnader kan tillkomma
vid användning av tjänsterna.

