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Kontaktuppgifter till oss på Handelsbanken i Solna

Välkommen till Handelsbanken i Solna. Här stöttar 
vi dig genom hela bostadsprocessen. Från första 
tanken på ny bostad till livet på din nya adress. Vi 
är proffs på ekonomi och gillar att hjälpa till – och 
du kan räkna med snabb service och ett personligt 
engagemang i varje möte.

Vårt erbjudande till dig
För oss handlar ett bolån om så mycket mer än att bara 
låna ut pengar. Vi ser din ekonomi som en helhet och fi nns 
till hands som rådgivare och bollplank i alla frågor som rör 
din ekonomi, genom hela livet. Så länge du vill. 

När det gäller din bostadsaffär stöttar vi dig självklart genom 
hela processen. Vi erbjuder allt du behöver från personlig 
rådgivning till hjälp med hemlarm och juridiska avtal för dig 
och din familj. För dig som köper bostad genom Nordr/
Haga Palett har vi dessutom extra förmånliga räntor och 
erbjudanden fram till tillträdesdagen. Vi kan hjälpa dig att 
se över handpenningslån, överbryggningslån och förnyat 
lånelöfte löpande. 

Vad är speciellt med Handelsbanken i Solna?
För oss är relationen med dig något vi värderar mycket 
högt. Vi ser ditt bolån som starten på ett långt och viktigt 
samarbete. Vårt mål är att du ska vara nöjd med oss och 
våra tjänster, både nu och i framtiden. 

Men först av allt – fi xa lånelöftet
I samarbetet med Nordr/Haga Palett är vi tre rådgivare till 
din tjänst. Hör av dig till någon av oss, så kan vi hjälpa dig 
med lånelöftet och svara på alla dina frågor.

Vill du ansöka om lånelöfte digitalt följer du vår guide som 
fi nns på baksidan av den här presentationen. För att du 
ska kunna ta del av vårt ränteerbjudande behöver din 
ansökan hamna hos oss på bankkontoret i Solna. Därför 
behöver du ange Solna vid ”Ansökan skickas till”.

Vi ser fram emot att höra av dig!

Hälsningar från Maria, Jonatan, Markus och Hugo

Att låna till
bostad ska 
vara smidigt 



Ta del av vårt förmånliga erbjudande i samarbete med Nordr/Haga Palett. Gör så här:

Gå in på handelsbanken.se och välj Lån > Bolån > Lånelöfte

Godkänn och klicka på Ändra kontor 

Klicka på Ansök om lånelöfte

Skriv Solna i sökfältet > Klicka i Solna Centrum i listan och
klicka på VÄLJ KONTOR
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