
Allmän information om bolån

Det här faktabladet innehåller allmän information om Hypotekets bolån. Läs gärna igenom
faktabladet i lugn och ro. Du kan alltid kontakta oss om du har fler frågor.

Vad är ett bolån?

Ett bolån är ett lån där långivaren har en särskild
säkerhet i form av pant i en fastighet, bostadsrätt,
tomträtt eller en liknande rätt. Ett bolån kallas också
bostadskredit och är definierat i konsumentkreditlagen
som

- en kredit som är förenad med panträtt i fast
egendom, tomträtt eller bostadsrätt eller liknande rätt
eller som är förenad med motsvarande rätt i byggnad
som inte hör till fastighet, eller

- en kredit som tas i syfte att förvärva eller behålla
äganderätt till sådan egendom, om det inte är fråga om
en tillfällig finansieringslösning under övergången till ett
annat finansiellt arrangemang och krediten har en
obestämd löptid eller ska återbetalas inom 12 månader.

Långivare

Långivare för Hypotekets bolån är Hypoteket Bolån
Sverige AB, org. nr. 556928-1156, Barnhusgatan 20,
111 23  Stockholm. Utgivna skuldebrev kan komma att
överlåtas, t.ex. till systerbolag till Hypoteket, genom
vilka Hypoteket finansierar sin utlåning. Som kund har
du dock alltid Hypoteket som motpart.

Säkerheter

Som säkerhet för bolån används olika former av pant,
t.ex. pant i bostadsrätt eller fast egendom (fastigheter).
Panten ger långivaren extra säkerhet eftersom om
kunden missköter sitt bolån kan långivaren i vissa fall
kräva att panten säljs så att lånet kan återbetalas. Det
är detta som gör att räntorna på bolån i regel är mycket
lägre än räntor på andra typer av lån som inte har

sådan säkerhet, t.ex. blancolån. Panten kan också
kompletteras med annan säkerhet.

Lånelöfte

Ett lånelöfte innebär att kunden efter en kreditprövning
får ett löfte om ett lån till bostadsköp under vissa
förutsättningar. Att få ett lånelöfte är gratis och gör att
du som kund kan ge dig ut på bostadsjakt med
vetskapen om hur mycket pengar du kan röra dig med.
Lånelöftet gäller under ett visst antal månader, vilket
anges på lånelöftet.

Ansökan om bolån

När du vet vilken bostad du ska köpa kan du ansöka
om ett bolån. Du kan också ansöka om att flytta ett
bolån till Hypoteket som du redan har hos någon annan
långivare. Belåningsgraden anger hur mycket du kan
låna av bostadens värde. På Hypoteket lånar vi ut upp
till 75 procent av bostadens värde. Det minsta
lånebeloppet är 200.000 kr och det högsta lånebeloppet
är 9.500.000 kr.

Värdering

Hypoteket behöver säkerställa att en en värdering
genomförs av den bostad som ska utgöra säkerhet för
bolånet. Vi utgår från marknadsvärdet för bostaden. Vid
ett bostadsköp är marknadsvärdet ofta detsamma som
priset på bostaden. Hypoteket tar i regel hjälp av
statistiskt underlag eller oberoende värderare. Dessa
värderare anlitas bl.a. om det är stor skillnad mellan
priset och Hypotekets bedömning av bostadens värde.
Det kan i så fall uppkomma en kostnad för värderingen
för kunden.



Tilläggskostnader

I samband med att kunden tar ett bolån uppkommer
ofta vissa tilläggskostnader.

Kostnader vid köp av fastighet
Vid köp av fastigheter tar Lantmäteriet ut dessa
engångskostnader:

● Lagfartskostnad – stämpelskatt på 1,5 procent av
köpeskillingen, samt 825 kronor i expeditionsavgift.

● Pantbrevskostnad – stämpelskatt på 2 procent av
pantbrevsbeloppet, samt 375 kronor per utfärdat
pantbrev. Pantbrevskostnad tas ut också om
kunden redan äger fastigheten men behöver nytt
pantbrev för att ta ett nytt lån.

I vissa fall kan även andra tjänster hos Lantmäteriet bli
aktuella vilka då har separata avgifter.

Kostnader vid köp av bostadsrätt

Om säkerheten för lånet är en bostadsrätt tar
bostadsrättsföreningen ibland ut en pantsättningsavgift.
Avgiften får vara högst 1 procent av gällande
prisbasbelopp (1 prisbasbelopp = 52 500 kronor år
2023). Du kan hitta eventuell pantsättningsavgift för just
din bostadsrättsförening i föreningens stadgar.

Kombination med andra tjänster

Hypoteket kräver inte att du köper andra finansiella
tjänster för att ditt bolån ska beviljas.

Lån i utländsk valuta

Hypoteket erbjuder inte bolån i andra valutor än
svenska kronor. Om du lånar till en bostad av
Hypoteket och har din inkomst eller avser att återbetala
lånet med annan valuta än svenska kronor, kan du
utsättas för en valutakursrisk, och i dessa fall kan även
dina förutsättningar att betala ditt bolån försämras.

Ränta

Räntan på bolån hos Hypoteket är bunden under varje
räntebindningsperiod. Hypoteket erbjuder bolån med
räntebindningsperioder från tre månader upp till fem år.
Bolån med bunden ränta har samma räntesats under
hela räntebindningsperioden och följer därför inte

eventuella ränteuppgångar eller nedgångar under
perioden. Kunder kan välja att dela upp sitt bolån i flera
lånedelar med  olika räntebindningsperiod.

Ränteändringar

När en räntebindningsperiod löper ut får lånet
bindningstid automatiskt en ny räntebindningsperiod på
tre månader. Du som kund kan då välja en annan
räntebindningsperiod utan kostnaden. Alla
ränteförändringar meddelas via e-post och via Mina
sidor.

Amortering

Amortering är det belopp kunden återbetalar av sitt lån
varje månad. Från och med den 1 juni 2016 ska alla
nya bolån med en belåningsgrad över 50 procent
amorteras. Vid belåningsgrad över 70 procent ska lånet
amorteras med minst 2 procent av bostadens totala
låneskuld per år. Vid belåningsgrader som överstiger 50
men inte 70 procent ska lånet amorteras med minst 1
procent av bostadens totala låneskuld. På Hypoteket
utgår vi från dessa regler när vi tar fram en individuell
amorteringsplan till dig som kund.

Individuell amorteringsplan

Hypoteket för en diskussion med dig som kund om
amortering och lämnar ett förslag till en individuellt
anpassad amorteringsplan. Amorteringsplanen lämnas
senast i samband med låneerbjudandet.

Ränte- och amorteringskostnad

Här följer ett exempel på ränte- och
amorteringskostnader för bolån. Som exempel antas att
du köper en bostad med följande egenskaper:

Bostadens köpesumma:: 2 000 000 kronor

Kontantinsats: 35 procent av köpesumman, det vill
säga 700 000 kronor.

Bolånets storlek: 1 300 000 kronor.

Nedanstående räkneexempel bygger på månatliga
betalningar av lånet utan någon uppläggningsavgift
eller aviseringskostnad. Lånen i exemplet har en löptid
på 10 år och en amorteringstakt på 1%. Antalet
avbetalningar är då 120 stycken, varav den sista



innefattar det resterande lånebeloppet, som då uppgår
till 1 171 083 kronor.

Lånet läggs upp med två olika räntebindningstider,
enligt följande:

Lånebelopp (1/2): 600 000 kronor

Räntesats: 1,29 % (3 mån)

Effektiv ränta: 1,30 %

Amorteringstakt: 1 % per år

Lånebelopp (2/2): 700 000 kronor

Räntesats: 1,39 % (3 år)

Effektiv ränta: 1,40 %

Amorteringstakt: 1 % per år

Första månadsbetalningen för det totala lånebeloppet
inklusive amortering är 2 539 kr. Totalt belopp att betala
om räntan är oförändrad under lånets löptid är
1 466 041 kronor.

Alternativ för återbetalning av krediten

Amorteringar betalas varje månad tillsammans med
räntan för lånet. I låneavtalet framgår det hur stort ditt
amorteringsbelopp är. Hypoteket använder sig av så
kallad rak amortering. Det innebär att
amorteringsbeloppet är detsamma varje månad.
Utgiften minskar därför över tiden, allt eftersom
kapitalskulden, och därmed räntekostnaden, minskar.

Återbetalning i förtid

Kunden har rätt att återbetala hela eller delar av sitt
bolån när som helst. Om räntan är bunden vid
återbetalningstillfället kan kunden bli behöva betala en
ränteskillnadsersättning till Hypoteket.
Ränteskillnadsersättningen är en kompensation för den
förlust Hypoteket kan göra på grund av att lånet löses i
förtid.

Så här beräknas ränteskillnadsersättningen

Enligt Konsumentkreditlagen får
ränteskillnadsersättningen högst motsvara skillnaden

mellan räntan på lånet och den ränta som vid
återbetalningstillfället i allmänhet gäller för
bostadsobligationer med en löptid som motsvarar
lånets återstående bindningstid ökat med 1
procentenhet. Finansinspektionens allmänna råd om
krediter i konsumentförhållanden anger hur
ränteskillnadsersättningen beräknas. Bankföreningen
har gett ut ett faktablad om ränteskillnadsersättning
med information om hur ränteskillnadsersättningen
beräknas för lån utbetalda eller villkorsändrade före
respektive från och med den 1 juli 2014 (ladda ner från
https://www.swedishbankers.se/media/3712/raenteskilln
adsersaettning.pdf). På Konsumenternas hemsida
(vägledning om bank och försäkring) finns en kalkyl
som kunden kan använda för att få en ungefärlig uppgift
om vad det skulle kosta att lösa lånet i förtid (se
www.konsumenternas.se/lana/olika-lan/om-bolan/rante
skillnadsersattning). För en mer exakt beräkning ska
kunden ta kontakt med kreditgivaren. Vid beräkning av
ränteskillnadsersättning tas då även hänsyn till bl.a.
lånets amorteringsplan, antal förfallodagar och exakt
antal dagar till villkorsändringsdagen. Detta kan ge en
annan summa än den kunden får vid en
överslagsberäkning i Konsumenternas kalkyl.

Om kreditavtalet inte följs

Om du skulle få problem med att betala ditt bolån är det
viktigt att så snart som möjligt kontakta Hypoteket. Vid
utebliven räntebetalning får du en påminnelseavi och
kan få betala en påminnelseavgift. Utöver ordinarie
ränta kan också dröjsmålsränta tillkomma på det
förfallna beloppet till dess att betalning sker. Hypoteket
har (i enlighet med vad som följer av Allmänna villkor
för bolån) i vissa fall rätt att säga upp krediten till
betalning i förtid, vilket innebär att krediten ska
återbetalas. När uppsägningsdatumet är passerat och
lånet fortfarande inte är betalat, lämnar Hypoteket över
ärendet till inkasso. För mer information, se
www.imy.se/vanliga-fragor-och-svar/?query=inkasso.
Inkassoföretaget ansöker om betalningsföreläggande
hos Kronofogdemyndigheten. Ett
betalningsföreläggande innebär att du kan få en
betalningsanmärkning och kan också leda till utmätning
av bostaden. Med utmätning menas att Kronofogden
säljer den pantsatta bostaden på exekutiv auktion.


