
Det fi nns mycket att tänka på när du är på väg att 
byta bostad. När du nu står inför kanske en av de 
största investeringarna i ditt liv, kan vi tillsammans 
fi nna den låneform som passar just dig. Hos oss är 
ett bolån mer än bara ett bolån.

Vi vill att du ska känna trygghet och därför har vi i  
samarbete med Veidekke tagit fram ett konkur-
renskraftigt fi nansieringspaket* för dig. Vi är 
specialister på fi nansiering av detta område  och 
har lokal områdeskännedom.

Finansieringspaket
• Personlig kontakt och genomgång av din ekonomi 

inför köpet.
• Vi erbjuder konkurrenskraftiga lånevillkor*.
• När du tecknar dig för Veidekkes nyproduktion 

hittar vi fi nansieringslösningar för handpen-
ningslån.

• Slutlig fi nansiering med fast eller rörlig ränta 
upp till 85 % av marknadsvärdet på bostaden.

• För ytterligare fi nansiering kan vi erbjuda lån 
utan säkerhet.

• Möjlighet att bli Förmånskund och få en 
Personlig Bankman**. En Personlig Bankman 
ger dig och din familj ekonomisk rådgivning i 
såväl små som stora ekonomiska frågor. Du får
dessutom tillgång till en rad andra förmåner på 
vardagstjänster, sparande och lån.

• Vi har, i samarbete med Moderna Trygghets-
försäkringar, möjlighet att erbjuda skadeförsäk-
ringar med fl era fördelar, exempelvis villa- och 
hemförsäkring. Som Förmånskund kan du få 
upp till 20 % rabatt på premien om du samlar dina 
försäkringar hos Nordea.

• I samband med nya boendet går vi igenom 
familjens försäkringsskydd. Vi vill att du ska känna 
trygghet om något oförutsett skulle inträffa.

Just nu så bjuder vi på Grupplivförsäkring och 
Lånebetalningsskydd i tre månader.
Boka in ett rådgivningsmöte så berättar vi mer!

Erbjudande till bostadsrättsköpare i

BRF Parkslingan i 
Stureby, Stockholm

 * Erbjudandet gäller efter sedvanlig kreditprövning och  
  förutsätter slutfi nansiering hos Nordea.

 ** Som Förmånskund är det hela familjens affärer hos  
  Nordea som räknas. För att bli Förmånskund behöver  
  du/ni ha ett Personkonto med lön eller annan regelbunden
   insättning, minst 300 000 kronor i sparande och/eller  
  lån, 5 övriga produkter eller tjänster. Se våra produkt- 
  grupper på nordea.se.

Välkommen att kontakta oss på Nordea i Globen
för att få aktuella villkor eller för att boka in ett möte.

Ingela Buss 
08-600 61 11  
ingela.buss@nordea.se

Johan Nyberg 
08-600 61 17 
johan.nyberg@nordea.se

Roxanne Tsaros
08-600 61 13
roxanne.tsaros@nordea.se

Terese Granath
08-600 61 16
terese.granath@nordea.se


