
ERBJUDANDE FRÅN HANDELSBANKEN JAKOBSBERG  
 

 

  
MARKNADSFÖRINGSMATERIAL    Handelsbanken  

 

Erbjudande till dig som köper bostad i Brf Kallhällsparken 1  

   

Ditt bostadsköp ska kännas enkelt och tryggt. Handelsbanken Jakobsberg kan finnas vid din sida under 

hela köpprocessen. Vi har lång erfarenhet och gedigen kunskap inom bankområdet och bostadsmarknaden 

i Järfälla. Vi kan erbjuda ett komplett utbud av banktjänster för både privatpersoner och företag.  
 

Personlig rådgivning inför köpet  Låneskydd med Trygghetskapital 

Du erbjuds en genomgång av din och familjens ekonomi Du som samlar dina lån och övriga krediter i Handelsbanken 

inför köpet av den nya bostaden. Naturligtvis kan vi erbjuda  och Stadshypotek har möjligheten att teckna vårt kostnadsfria 

en bryggfinansiering, ett tillfälligt lån innan du sålt din  Låneskydd med Trygghetskapital. Låneskyddet ger dig och din 

nuvarande bostad. Du får dessutom en kontaktperson på familj en ekonomisk trygghet om du skulle avlida innan du fyller 

kontoret.     65 år. (Godkänd hälsoprövning krävs.)  

      

Lån till bostad    Du erbjuds även: 

Bottenlån kan beviljas upp till 75 % av marknadsvärdet samt  Allkort Mastercard 

topplån på ytterligare 10 %. Värdering görs av banken. Ett förmånligt betal- och kreditkort med eget konto utan års- 

Amortering ned till 70 % på max 15 år. Inga uppläggnings- avgift första året (ord. pris 360 kr/år). 

avgifter.  

    Platinumkort 

Ränteindikation per 2016-01-22, räntan fastställs på  Halv årsavgift första året (ord. pris 2 400 kr/år)  

utbetalningsdagen.      

3 månader 1,49 %   Självbetjäning 

1 år 1,54 %   Kostnadsfri internet- och mobiltjänst samt tillgång till telefon- 

2 år 1,61 %   tjänsten Handelsbanken Direkt med personlig service dygnet 

3 år 1,61 %   runt. 

5 år 2,14 % 

 

För topplån erbjuder vi en rörlig ränta som per 2016-01-22  Du har möjlighet att ta del av detta erbjudande redan idag 

uppgår till 2,25 %.    genom att flytta dina befintliga bolån och blir helkund hos oss. 

    Väljer du att binda räntan är det möjligt att flytta med lånen till din  

Vi erbjuder förmånliga handpenningslån under förutsättning  nya bostad. 

att slutfinansieringen läggs i Handelsbanken.      
    Villkor för erbjudandet: Finansiering för samtliga krediter sker efter sedvanlig  

    kreditprövning och gäller för dig som är eller blir helkund i banken. Priser och räntor  

    är de för dagen gällande och kan förändras över tiden.  

     

 

Varmt välkommen att kontakta oss på Handelsbanken i Jakobsberg! 

 

www.handelsbanken.se/jakobsberg 

Telefon: 08-584 105 30 alt Mail: jakobsberg@handelsbanken.se 

http://www.handelsbanken.se/jakobsberg
mailto:jakobsberg@handelsbanken.se

