Skandia bolån

–rabatt på bolån för dig med tjänstepension

Nu har det blivit ännu mer fördelaktigt att vara kund i Skandia. Du som har din
tjänstepension hos Skandia får nu rabatt på din bolåneränta. Ansök redan idag!
Billigare bolån utan förhandling

Det finns många goda skäl att ha bolån hos
oss, t.ex. att du slipper förhandla och
omförhandla din ränta. Nu kommer
ytterligare ett skäl. Vi ger alla som har eller
flyttar sin tjänstepension till Skandia rabatt
på bolånet. Rabatten baseras på:

- Hur mycket du lånar
- Bostadens värde
- Ditt sparande t.ex. tjänstepension
Du räknar enkelt ut vilken rabatt du kan
få och ansöker om bolån direkt på vår
hemsida, skandia.se.

Så fungerar bolånet1)
Skandias bank erbjuder bolån för
bostadsrätter och fastigheter. Bostaden
utgör säkerhet för lånet. Det är värdet på
bostaden, tillsammans med din
ekonomiska situation som ligger till grund
för hur mycket du kan låna. Du väljer själv
lånetid på 10-50 år och bindningstid för
räntan på 3 månader alt. 1-5 år.
Exempel-vad kostar ett bostadslån?
Bostadens pris
3 000 000 kr
Lånebelopp, 85 % av priset
2 550 000 kr
Insats, 15 % av priset
450 000 kr
Återbetalningstid
50 år
Antal avbetalningar (vid månadsbetalning)
600
Avgifter vid autogiro
0 kr
1,46 % (1,47 %) **
Ränta* (effektiv ränta)
Totalt belopp att betala*
Före skattereduktion på räntan
Med 30 % skattereduktion på räntan
Första månadsbetalningen

3 5482 302 kr
3 202 611 kr
7 353 kr***

Förenkla din vardagsekonomi

Ansök direkt

Med Vardagspaketet kan du enkelt sköta och
få koll på din vardagsekonomi. Vi har samlat
de vanligaste banktjänsterna i ett vardagspaket, som gör det enklelt att ta hand om din
vardagsekonomi.
I Vardagspaketet ingår:

För att ansöka går du enklast in på
skandia.se/bolån. Om du önskar hjälp
med din ansökan eller har andra
frågor rörande erbjudandet är du alltid
välkommen att kontakta oss på tel.
0771-52 50 00, alla dagar 06-24.

- Lönekonto
- Sparkonto
- Visa bank- eller kreditkort
- Mobilbank
- Swish
Vi bjuder på första årsavgiften på antingen
vårt bank- eller kreditkort vid nytecknande av
vardagspaketet.

----------------------------------------------------------------------------*Detta är ett räkneexempel på vårt bolån där vi använt snitträntan för augusti 2018 för lån med
3 månaders bindningstid som exempelränta.
** Effektiv ränta är den totala kostnaden för lånet, inkl. avgifter. Hos oss betalar du ingen
uppläggningsavgift för bostadslån och betalar du med autogiro tillkommer inte heller några
andra extra kostnader.
***Inklusive amortering på 4 250 kr

1) Här har begreppet "bolån" valts. Det har samma betydelse som "bostadskredit", som används i Konsumentkreditslagen.
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